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Abstract 

 

Objective of the study: This study aims at studying the story of Hood and 

Saleh peace be upon them as a comparative objective study. 

Study sample: All Quranic verses that support the subject of the study. 

Research Methodology: The researcher followed the methodology of 

comparative interpretation of the Holy Quran. 

The most important findings of the study: 

1. The stories of the prophets are the true stories, and Allah mentioned them 

in the Holy Quran because of its importance and to be considered as 

examples for us of the past nations. 

2. The Prophets Hood and Saleh, peace be upon them, used all the methods 

of advocacy in the call of their people, and spared no time and no effort in 

order to call to worshipping Allah. 

3. The call of the Prophets is the same call from the time of Adam to time of 

Muhammad; it is the call to worship Allah. 

4. The call to worship Allah is the most honorable professions for Allah, 

which is the task of prophets and messengers. 

The most important Recommendations of the study: 

1. I recommend myself and students of science, especially students of 

forensic science, to pay attention to the topics of the stories of the prophets 

in the Holy Quran, both studying and call and application, and linking 

them to contemporary reality, and to show the need of ourselves, and the 

Islamic nation for them. 

2. I recommend myself, as a Muslim preacher to Allah and all preachers to 

follow the path of the prophets and the righteous people, in the devotion to 

the call to worship Allah, and to use all means and methods available, and 

take lessons from what happened to the past nations that suffered the 

torment. 
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ۡن   ﴿ لحۡيكح  نحق ص   َنح نح  عح ۡحسح
ح
ص   أ صح ا   ٱلۡقح ۡينحا   ب مح وۡحح

ح
 أ

ۡكح  ۡرءحانح  إ َلح َٰذٱلۡق  نتح  ِإَون هح ۡبل هۦ  م ن ك    قح
حم نح  َٰف ل يح  ل  ﴾ ٱلۡغح

 

 [3: يوسف]
 
 
 
 



  ح

هد ا ء  ا    إل 
 عّلمني العطاء بدون انتظار، إلى من أحمل اسمه ، إلى من إلى من كلله ربي بالهيبة والوقار

بكل افتخار، أرجو من اهلل أن يمّد في عمره ليرى ثمارا  قد حان قطافها بعد طول انتظار، 
لى األبد اوستبقى كلماته نورا  أهتدي به  )والدي العزيز(. اليوم وفي الغد وا 

   نجاحي، وحنانها بلسم جراحي، إلى أغلى الحبايب)أمي الحبيبة(. إلى من كان دعاؤها سر 

   أم  )زوجتي سعادتي وسر  ، من حقها، إلى مالذي في دنياي إلى من ضحت بقسط وافر
 السعيد(.

 بنائي فلذات كبدي، )بيسان، سعيد، وعبد الرحمن، آالء(.إلى من أرى الدنيا في عيونهم، أ 

  ّأبي  ، إخوتيراحتييد العون لي، وما قّصروا في تيسير سبل  إلى الذين لم يتوانوا عن مد(
آدم( وأخواتي) أم حمزة، وهداية(، ال حرمني اهلل فضلكم،  معاذ، أبي زكريا، أبي محمد، أبي

 وأدامكم لي ذخرا  وسندا .

 وأبناء أعمام، وبنات أعمام.إلى أهلي وأقاربي جميعا ، من أعمام وأخوال وعمات وخاالت ، 

  د.الولي أبا رفيق دربي كّل من وقف بجانبي حتى وصلت هذه المرحلة وأخص بالذكرإلى 

 الغالية صدام، ووالدتها  : أباحماي الغالي ة زوجتي الغالية، وأخص بالذكر والدهاإلى عائل
 لطالما أسعداني بالدعاء لي ... حماتي: أم صدام، اللذين

 . إلى من سرنا سويا  ونحن نشق الطريق معا  نحو النجاح، أصدقائي جميعا 

 وكليتي كلية أصول الدينإلى الجامعة اإلسالمية الغراء صرح العلم والعلماء ،. 

  لى المجاهدين المرابطين، و لىإلى شهداء عائلتي، وشهداء فلسطين، وا   أسرانا األبطال. ا 

 ،ويبلغون رسالة السماء للبشرية جمعاء. إلى الذين يحملون لواء الدعوة 

 
 يهم جميعاا...لإ

 أ هدي ثمرة هذا البحث المتواضع، وأسأل اهلل تعالى القبول.

 



  خ

 وتقدير   شكر  

أشكر اهلل موالي وخالقي أن مّن علّي بإتمام هذا البحث المتواضع، سائال  إياه أن يتقبل 
ا  وانطالقا  من قوله تعالى:مني هذا الجهد، ويجعله خالصا  لوجهه الكريم،  ۡر فحإ نَّمح حۡشك  ن ي وحمح

ٌّ َحح يد   ح غحِن  رح فحإ نَّ ٱَّللَّ فح ه ۦۖ وحمحن كح حۡفس  ر  ِل  حۡشك  ل يشكر اهلل من }:ومن قول رسول اهلل ، [81]لقمان: ي
 . (1)ل يشكر الناس{

ومشرفي، فضيلة واعترافا  ألهل الفضل والعرفان، فإنني أتقدم بالشكر والتقدير ألستاذي 
األستاذ الدكتور: جمال محمود الهوبي، الذي تفضل باإلشراف على هذا البحث من اللحظة 
األولى،  فقد أفدت من توجيهاته، وسعدت كثيرا  بتنبيهاته، فلم يترك شاردة وال واردة، إال ونبهني 

رشادي من أجل إثراء هذه الرسالةحعليها، وبذل الكثير من وقته لنص ازها في أحسن وابر ، ي وا 
 .صورة، فجزاه اهلل عني وعن طلبة العلم خير الجزاء وأوفره، وأعظم له األجر وأكثره

 والشكر موصوُل ألستاذي  الكريمين الفاضلين:

 مناقشا  داخليا . صيدم     عيسى إبراهيم  الفاضل/ الدكتور

 مناقشا  خارجيا .  عصام العبد زهد   األستاذ الدكتور/

ول مناقشة هذا البحث، والتنقيب عن نواقصه، إلخراجه في أفضل علي تفضلهما قب
 صورة ممكنة، فجزاهما اهلل عني خير الجزاء. 

كما وأشكر جامعتي الغراء، صرح العلم والعلماء، وأخص بالذكر كليتي، كلية أصول 
الدين. والشكر موصول لكّل من قدم لي معروفا  أو أسدى لي نصيحة، أو تذكرني بدعوة في 

أسأل اهلل أن يجزيهم عني خير الجزاء، فهذا  ق ودقق الرسالة لغويا ،ن نس  الغيب، ولم ظهر
ن أخطأت فأسأل اهلل أن  البحث ما هو إال جهد المقل، فإن ُوّفقت فبفضل من اهلل وكرمه، وا 

 .خطئي، وال يحرمني أجر المجتهدين يغفر لي

 الباحث
 زكريا سحويل
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 على شرط مسلم.



  د

 قائمة المحتويات 
  أ ...................................................................................... إقــــــــــــــرار

  ب ................................................................................. نتيجة الحكم

  ت .............................................................................. ملخص الرسالة

Abstract .................................................................................. ث  

  ج .......................................................................................اقتباس

  ح ...................................................................................... َاإِلهَدْاءُ 

  خ ................................................................................. شكٌر وتقديرٌ 

  د .............................................................................. قائمة المحتويات

 8 ..................................................................................... المقدمة

 1 ........................................................................ أوال : أهمية الموضوع:

 3 ............................................................... أسباب اختيار الموضوع:ثانيا : 

 3 ........................................................................ ثالثا : أهداف الدراسة:

 4 ...................................................................... رابعا : الدراسات السابقة:

 4 ...................................................................... خامسا : منهجية البحث:

 5 ........................................................................ سادسا : خطة الدراسة:

 81 ............................................................. التمهيد وقفات مع القصة القرآنية

 88 ......................................................... أوال : تعريف القصة القرآنية وأنواعها:

 84 ............................................................. ثانيا : خصائص القصة القرآنية.

 85 ....................................................... ثالثا : منهج القرآن في عرض  القصة:

 81 ................................................................. رابعا : فوائد القصة  القرآنية:
 89 ........................ الفصل األول التعريف بالنبيين هود وصالح عليهما السالم ودعوتهما

 11 ....................... المبحث األول  التعريف بنبيي اهلل هود وصالح عليهما السالم وقوميهما



  ذ

 11 .........................................وقومه عاد المطلب األول التعريف بنبي اهلل هود 

 11 .......................................................... وفيه: أوال : تعريف نبي اهلل هود

  : ............................................................ 11ثانيا : تعريف بعاد قوم هود

 : ............................................................. 13ثالثا : حضارة عاد قوم هود

 11 ................................... وقومه ثمود: المطلب الثاني  التعريف بنبي اهلل صالح 

 : ........................................................... 11أوال : التعريف نبي اهلل صالح 

 : ..................................................... 12ثانيا : تعريف بثمود قوم نبي صالح 

  :.......................................................... 31ثالثا : حضارة ثمود قوم صالح

 34 . المطلب الثالث )مقارنة موضوعية بين النبيين هود وصالح عليهما السالم وقوميهماعاد وثمود(

 48 ................. المبحث الثاني:  التعريف بدعوة هود وصالح عليهما السالم وأساليب دعوتهما

 48 ................... المطلب األول التعريف بدعوتي هود وصالح عليهما السالم والمقارنة بينهما

 48 ................................................. لقومه: أوال : التعريف بدعوة نبي اهلل هود

 43 ..................................................... لقومه: ثانيا : التعريف بدعوة صالح 

 41 ................ ثالثا : مقارنة موضوعية بين دعوة النبيين هود وصالح عليهما السالم ألقوامهما.

 41 ................... المطلب الثاني:  أساليب دعوتي هود وصالح عليهما السالم والمقارنة بينهما

 41 ................................................... لقومه: أوال : أساليب دعوة نبي اهلل هود

 19 ................................................ لقومه: ثانيا : أساليب دعوة نبي اهلل صالح

 11 ................ ثالثا : مقارنة موضوعية بين أساليب دعوتي النبيين هود وصالح عليهما السالم:
 13 .................. الفصل الثاني معجزتي النبيين هود وصالح عليهما السالم والمقارنة بينهما

 14 ............................ المبحث األول معجزتي هود وصالح عليهما السالم والمقارنة بينهما

 14 ............................................ لقومه عاد المطلب األول معجزة نبي اهلل هود 

 11 .............................................. المطلب الثاني معجزة نبي اهلل صالح لقومه عاد

 98 ..................... المطلب الثالث مقارنة موضوعية بين معجزتي هود وصالح عليهما السالم



  ر

 91 ............... وثمود من معجزتي هود وصالح عليهما السالمالمبحث الثاني موقف قومي عاد 

  .............................................. 91المطلب األول  موقف عاد من معجزة هود 

  .................................... 94المطلب الثاني  موقف ثمود من معجزة نبي اهلل صالح

 91 .................. المطلب الثالث مقارنة بين موقفي عاد وثمود من معجزتي نبيهما هود وصالح
 99 .................. الفصل الثالث موقف قومي عاد وثمود من الدعوة والعاقبة والمقارنة بينهما

 811 .............................................. المبحث األول موقف عاد من الدعوة وعاقبتها

 811 ............................ ودعوته وعاقبتهم المطلب األول موقف عاد من نبي اهلل هود

 811 .......................................................... ودعوته: أوال : المؤمنون بهود

 811 .......................................................... ودعوته: ثانيا : الكافرون بهود

 812 ........................................................... المطلب الثاني:  عاقبة قوم عاد

 812 ................................................................ أوال : الناجون من قوم عاد:

 881 ................................................... ثانيا : أسباب نجاة المؤمنين من قوم عاد

 888 ............................................................... ثالثا : الهالكون من قوم عاد:

 885 ............................................................... رابعا : أسباب هالك قوم عاد

 881 ....................................... به، قوم عاد: خامسا : أنواع العذاب الذي َأهلك اهلل

 813 .......................... ودعوته  المبحث الثاني:  موقف قوم ثمود من نبي اهلل صالح 

 813 ........................... ودعوته: المطلب األول:  موقف قوم ثمود من نبي اهلل صالح

 813 ....................................................... ودعوته: أوال : المؤمنون بصالح 

 811 ...................................................... ودعوته: ثانيا : المكذبون بصالح 

 819 ........................................................... المطلب الثاني:  عاقبة قوم ثمود

 819 ............................................................... أوال : الناجون من قوم ثمود:

 831 .................................................. ثانيا : أسباب نجاة المؤمنين من قوم ثمود:

 833 ............................................................... ثالثا : الهالكون من قوم ثمود



  ز

 831 ............................................................. رابعا : أسباب هالك قوم ثمود:

 832 ...................................... به قوم ثمود:  خامسا : أنواع العذاب الذي أهلك اهلل

 844 ................. المطلب األول:   مقارنة موضوعية بين موقف قومي عاد وثمود من الدعوة:

 845 .............................. المطلب الثاني:  مقارنة موضوعية بين عاقبة قومي عاد وثمود
 841 ................................................................................... الخاتمة

 841 ......................................................................... أوال : أهم النتائج :

 842 ..................................................................... ثانيا : أهم التوصيات:
 849 ........................................................................ المصادر والمراجع

 851 ........................................................................... الفهارس العامة

 859 ................................................................. أوال : فهرس اآليات القرآنية

 821 .............................................................. ثانيا : فهرس األحاديث النبوية

 
 



8 

 المقدمة
وأتم علينا النعمة، وجعل ٌأمتنا خير أمة تأمر بالمعروف ، الذي أكمل لنا الدين الحمد هلل

مناء أوأصحابه  وعلى آله وتنهى عن المنكر، والصالة والسالم على سيد البشرية محمد
 دعوته، وقادة ألويته أما بعد:

وِلما ،  ال بأس به من كتاب اهلل نصيبٌ  القد عنى القرآن الكريم  بالقصص فكان له
بقصص األنبياء عليهم السالم، وذكر ُجل ، أعتنى القرآن الكريمولقد  ،في ذلك من أهمية

وهو ، ذا الموضوع القرآني المميز أآللهقصصهم في أكثر صفحاته، ولعل هذا ِلما له أهمية 
حيث جاء ذكر هذا القصص في القرآن تثبيتا ، وتسلية  لقلب رسولنا الكريم ، قصص األنبياء

، وتصديقا  لنبوته، ولما كانت تلك القصص تتحدث عن وقائع وأحداث منذ بداية الدعوة محمد
الخلق على الفطرة السليمة، ، كان الناس في أول آدم،  اإلسالمية، أي منُذ خلق اهلل

يعبدون اهلل وحده، وال يشركون به أحدا ، فلّما تفرقوا، وأختلفوا أرسل اهلل الرسل ليعيدوا الناس إلى 
ة    جادة الصواب، وينشلونهم من الضالل إلى الهدى، قال تعالى: مَّ

 
نح ٱِلَّاس  أ ة   َكح دح َٰح  بحعحثح  وح فح

َحِّ   ننح  َّۧللَّ  ٱِلَّب ي   ٱ ْ ف يه ِۚ  نح م  وا ا ٱۡختحلحف  مح بحۡيح ٱِلَّاس  ف يمح حۡحك  َٰبح ب ٱۡۡلحق   َل  م  ٱلۡك تح ه  عح لح مح نزح
ح
أ ر ننح وح نذ  وحم 

ى ٱَّللَّ   دح ۡمۖ فحهح َٰت  بحۡغيحۢا بحيۡنحه  م  ٱۡۡلحي  نح ا ءحۡته  ا جح وت وه  م ۢن بحۡعد  مح
 
ا ٱۡختحلحفح ف يه  إ َّلَّ ٱَّلَّ ينح أ ْ وحمح ن وا ا   ٱَّلَّ ينح ءحامح ل مح

َٰط   رح َٰ ص  ا ء  إ َلح حشح ن ي واْ ف يه  م نح ٱۡۡلحق   ب إ ۡذن ه ۦۗ وحٱَّللَّ  يحۡهد ي مح ۡستحق يم   ٱۡختحلحف   .[183]البقرة:م 

، قصص األنبياء في القرآن الكريم من أجل الحديث عن أخبار ولم يذكر اهلل 
نما جاءت هذه القصص ِلُتمثل  الماضين، وتسجيل حياتهم، واألحداث التي وقعت في زمانهم، وا 

لنا المناهج التي ينبغي لنا التدبر فيها،واستلهام الرؤى والبصائرالتي تنير الطريق لكل من يحمل 
، هما وقضية ربانية، وهي بحق خير رصيد ثقافي، وتربوي، وسياسي، وأخالقي،وعقائدي

 .   (1)جتماعياو 

ه ۡم  :، بقوله  وصدق اهلل ص  نح ِف  قحصح ۡد َكح ِۗ  ع ۡۡبحة  لحقح َٰب  لۡبح
ح
ْوِل  ٱّۡل

 
يث  ّل   د  نح حح ا َكح حىَٰ مح ا ي ۡفَتح

يقح ٱَّلَّ   ن تحۡصد  َٰك  لح ء  وح ۡ   يح
ي ح ّل   تحۡفص  يۡه  وح د   ي بحۡيح يحدح رحَۡححة  ى وحه  ۡوم   وح  .[888يوسف:]   ۡؤم ن ونح ي   ل  قح

عليهم عقوبات وكم حكى لنا القرآن الكريم عن ُأمم، وأقوام سبق عليهم العذاب فأتت 
، ولم هم ولم تغِن عنهم قوتهم شيء من اهللتستأصل شأفتهم، وتمحو أثرهم، فلم ينفعهم سالحُ 

تنفعهم أوالدهم،وال أموالهم، وال ملجأ من ربنا، وال منجا منه إال إليه، فهو القوي القهار، والعزيز 
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وُسنن، ، في خلقه أيام الذي ال أعظم منه شيء، وهللالجبار القادر على كل شيء، وهو العظيم 
فأين عاد وثمود؟ أين من نحتوا الجبال، وقدوا األرض، وحازوا أسباب القوة وأحتاطوا للنوائب، 
ولما أعرضوا عن أمر ربهم، وكفروا بأنبيائه، وعصوا أمر ربهم أوقع اهلل بهم بأسه وعذابه، 

 ، وأصبحوا للتاريخ عبرا ، وقصصا.افصاروا بعد الوجود أثر 
ب   :قال تعالى اص  لحۡيه  حح لۡنحا عح رۡسح

ح
ۡن أ م مَّ ۢنب ه ۦۖ فحم ۡنه  ۡذنحا ب ذح خح

ح
ا أ ة  ا فحّلُك  ۡيحح تۡه  ٱلصَّ ذح خح

ح
ۡن أ م مَّ وحم ۡنه 

 
ح
ْ أ ن و ا ن َكح َٰك  لح ۡم وح ه  حۡظل مح نح ٱَّللَّ  َل  ا َكح ۚ وحمح ۡغرحۡقنحا

ح
ۡن أ م مَّ ۡرضح وحم ۡنه 

ح
ۡفنحا ب ه  ٱّۡل سح ۡن خح م مَّ ۡم وحم ۡنه  ه  سح نف 

ۡظل م ونح   [.41]العنكبوت: يح
، واألذان المعرضة عن الحق علنا نجد فيها رق المسامعفكانت هذه الدراسة بمثابة طَ 

الدراسة القرآنية،  ، والنجاة من عذابه لذلك أخترت هذه والطريق الموصل إلى اهلل، المخرج
 (.) قصة هود وصالح عليهما السالم دراسة موضوعية مقارنةوالتي بعنوان 

واهلل تعالى أسال أن يجعل جهدي هذا قربّة، ومرضاة له سبحانه وتعالى، وأن يجعله 
خالصا  لوجهه الكريم، إنه على كل شيء  قدير،وباإلجابة جدير، وهو نعم المولى ،ونعم المعين 

 .  والنصير، وصلي اهلل وسلم وبارك علي نبينا وحبيبنا محمد 

 أولا: أهمية الموضوع:
 الموضوع في أمور  كثيرة، يتلخص أهمها فيما يأتي:تتجسد أهميُة 

 تعلقه بأشرف الكتب وأعظمها، وهو القرآن الكريم، كالم رب العالمين. -8

ي تساهم في عالج واقع األمة، تكمن أهمية الموضوع في كونه من الموضوعات القرآنية الت -1
 وبيان األسباب التي تنجي هذه األمة من سخط اهلل.

السالم،  أهمية الموضوع في بيان عاقبة المكذبين من قومي هود وصالح عليهماتتجسد  -3
 ستفادة من ذلك.وأخذ العبر والعظات واال

 تكمن أهمية الموضوع في بيان عاقبة الذين آمنوا مع النبيين من قوميهما. -4

ن ن عاد وثمود،وما تعكسه على واقعنا مة الموضوع في بيان حضارات القوميتكمن أهمي -5
 دروس وعبر.

اهلل هود وصالح عليهما السالم، واألساليب الدعوية  ي نبيييبين هذا الموضوع معجزت -1
 المستخدمة في دعوتهما.
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 أسباب اختيار الموضوع:  ثانياا:
 كثيرة أهمها ما يلي:  الختيار الموضوع أسباب

ن اهلل، وذلك من خالل بتغاء األجر والرضوان موا أن أكون من َخَدمِة كتاب اهلل تعالى، ءرجا-8
 البحث في قصص األنبياء.

 .إبراز أهمية القصص القرآني في كتاب اهلل  -1
تشجيع وتوجيه أستاذي ومشرفي فضيلة الشيخ األستاذ الدكتور/ جمال محمود الهوبي،  -3

 للخوض في غمار هذا الموضوع والبحث فيه.
باألنبياء ودعوتهم، وأسباب هالك توجيه األنظار إلى أسباب نجاة المومنين المصدقين  -4

يقاظ األمة اإلسالمية من غفلتها.  الكافرين المكذبين  باألنبياء ودعوتهم، وا 
الفناء من خالل دراسة سنن اهلل ستنباط أسباب وعوامل البقاء، وأسباب وعوامل محاولة ا -5

 جتماعية والمجتمعية.اال

 ثالثاا: أهداف الدراسة:
 وأهمها ما يأتي: كثيرة، سة أهدافا  هذه الدراإن ل
 وأسمى غاية أرجوها من كتابة بحثي. أهم هدف،، هو  بتغاء مرضات اهللا -8
 المكتبة اإلسالمية بموضوع هام من موضوعات القرآن الكريم) قصص األنبياء(.إثراء  -1
وعلوم القرآن  وكتب قصص األنبياء ل هذا الموضوع من جميع جوانبه في كتب التفسيرتناوُ  -3

 لتي تحدثت عن الموضوع.ا
 توضيح المفهوم اللغوي، واالصطالحي للقصص القرآني، وبيان أنواعه. -4
والتي ستمضي فينا وفي األخرين  بيان سنن اهلل المطردة في كونه التي ال تتبدل وال تتغير، -5

 كما مضت في األولين.
المعاصي والفجور  يرتكب النهوض باألمة اإلسالمية التي أصبح بعض أبنائها، ولألسف -1

والهوى على  ،ع في اإللحاد والعياذ باهلل، وذلك لتسلط الشيطان عليهمو التي أدت بهم للوق
 وتذكيرهم بعواقب األمم الماضية. ،نفوسهم

 صقل شخصية الباحث في علم التفسير الموضوعي، انطالقا  من البحث في قصص القرآن. -2
المقارنة بين جميع مطالب الدراسة وهي عبارة ربط الموضوعات بعضها ببعض من حيث  -1

 عن خالصة الدراسة.
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 رابعاا: الدراسات السابقة:
طالع فيما كتب في هذا الموضوع، ومن خالل مراسلة مركز الملك البعد  البحث وا

تناولت هذا الموضوع  فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية، لم يجد الباحث رسالة علمية محكمة
 حثي من حيث الشمول والتعدد والمقارنة.كما سيتناوله ب

 وقد ورد بعض الرسائل العلمية ذات الصلة بالموضوع منها:
)قصة نبي اهلل صالح عليه الصالة والسالم ،في القرآن الكريم والسنة المطهرة(، وهي رسالة  -8

 ماجستير، للباحث: سعود حسن قباني.
 للباحثة: مريم عبد القادر السباعي.) القصة في القرآن الكريم(، رسالة دكتوراه،  -1
)منهج القرآن الكريم في الدعوة إلى اهلل، نبي اهلل صالح أنموذجا (، رسالة ماجستير،    -3

 للباحثة: منال أحمد الحاج.

 خامساا: منهجية البحث:
ستقرائي المقارن للتفسير الموضوعي، وفق الخطوات العتمد الباحث في هذا البحث المنهج اا

 اآلتية:
 هود وصالح عليهما السالم. القرآنية التى تتحدث عن  قصتي جمع اآليات -8
 توزيع اآليات القرآنية على فصول البحث ومباحثه، ومطالبه.  -1
 وضع العناوين المناسبة للفصول والمباحث والمطالب. -3
 تفسير اآليات تفسيرا  إجماليا ، وفقا  لطبيعة البحث في التفسير الموضوعي. -4
 بيان معاني المفردات اللغوية بالرجوع إلى مصادرها األساسية. -5
وتخريجها من مصادرها، مع ذكر  االستدالل باألحاديث النبوية واآلثار التي تخدم البحث، -1

 علماء عليها ما أمكن.لحكم ا
االستدالل بأقوال العلماء والمفسرين مع التوثيق في الحاشية حسب األصول، مع االستعانة  -2

 صادر ومراجع عامة لها عالقة بالبحث.بم

 حسب الحاجة. فصولمن ال فصل عمل مقدمة عند الحديث عن أي -1

وتوثيق ذلك في متن البحث؛ تجنبا   م اآلية،توثيق اآليات القرآنية المذكورة بالسورة، ورق -9
 إلثقال الحواشي.
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 .مراعاة األمانة العلمية في النقل والتوثيق -81

الفهارس الالزمة لآليات القرآنية، واألحاديث النبوية، والمصادر والمراجع إعداد  -88
 والموضوعات؛ وذلك لتسهيل اإلنتفاع بهذه بالرسالة.

جتهاد الباحث ير توثيق له في الحاشية، فهو من اكل ما جاء في متن البحث من غ -81
 وأسلوبه.

 ختم البحث بخاتمة تشتمل على أهم النتائج والتوصيات. -83

وأخر باللغة اإلنجليزية وذلك  ة باللغة العربية،لحرص الباحث على إعداد ملخص للرسا -84
 حسب ما هو مطلوب في البحث.

 . بدراسة مستقلة قارن الباحث في رسالته بين المطالب جميعها في نهاية كل مطلب -85

 :سادساا: خطة الدراسة
وثالثة فصول،  وتمهيد،، على : المقدمة شتملت الدراسةيقا  ألهداف البحث وغاياته، فقد اتحق

 وذلك على النحو اآلتي: وخاتمة، والفهارس،
 المقدمة :

 وتشتمل على العناصر التالية:

 أوال : أهمية الموضوع.

 ثانيا : أسباب اختيار الموضوع.

 ثالثا : أهداف البحث وغاياته.

 رابعا : الدراسات السابقة.

 خامسا : منهجية البحث.

 الدراسة.سادسا : خطة 
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 التمهيد

 وقفات مع القصة القرآنية

 أوال : تعريف القصة القرآنية وأنواعها.

 ثانيا : خصائص القصة القرآنية.

 .القرآن في عرض القصةثالثا : منهج 

 رابعا : فوائد القصة القرآنية.

 ا : مقارنة بين القصة القرآنية والقصة البشرية.خامس

 الفصل األول

 هود وصالح عليهما السالم ودعوتهماين تعريف بالنبي  

 ويتكون من مبحثين:

 المبحث األول: التعريف بنبي اهلل هود وقومه عاد، ونبي اهلل صالح وقومه ثمود

 ويشتمل على ثالثة مطالب:

 التعريف بنبي اهلل هود وقومه عاد:  المطلب األول:

 .أوال : تعريف نبي اهلل هود

 .ثانيا : تعريف عاد قوم هود

 .ثالثا : حضارة عاد قوم نبي اهلل هود

 المطلب الثاني: التعريف بنبي اهلل صالح وقومه ثمود:

 .أوال : تعريف نبي اهلل صالح

 .ثانيا : تعريف ثمود قوم صالح

  .حضارة ثمود قوم نبي اهلل صالح ثالثا :

 المطلب الثالث: مقارنة موضوعية بين النبيين وقومهما.
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 التعريف بدعوتي هود وصالح عليهما السالم ودعوتهماالمبحث الثاني: 

 ويشتمل على مطلبين:

 التعريف بدعوتي هود وصالح عليهما السالم، والمقارنة بينهما المطلب األول:

 .أوال : التعريف بدعوة هود

 .ثانيا : التعريف بدعوة صالح 

 مهما.ثالثا : مقارنة موضوعية بين دعوتي النبيين عليهما السالم  ألقوا

 المطلب الثاني: أساليب دعوتي هود وصالح عليهما السالم والمقارنة بينهما:

 ، لقومه.أوال : أساليب دعوة هود

 أ :الدعوة بحكمة وتلطف ولين.

 ب :الدعوة بال أجر

 على قومه.  التذكير بنعم اهلل ت :

 ح : أسلوب الحوار والمناظرة والمجادلة.

 ج : أسلوب الترغيب .

 الترهيب.أسلوب  خ :

  لقومه.  ثانيا :أساليب دعوة صالح

 .: الدعوة بالحجة والدليلأ

 .                                                                     التذكير بنعم اهلل وآالئه على قومهب: 

      ت : أسلوب  القدوة في الدعوة.

 ث :أسلوب الترغيب.

 ح :أسلوب الترهيب.

 الصدق واألمانة في الدعوة.خ : أسلوب 

 ثالثا : مقارنة موضوعية بين أساليب دعوتي هود وصالح عليهما السالم.
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 الفصل الثاني: 
 هود وصالح عليهما السالم والمقارنة بينهما.النبيين  يتمعجز 

 ويشتمل علي مبحثين:
 اهلل هود وصالح عليهما السالم والمقارنة بينهما. ينبي يالمبحث األول:  معجزت

 وفيه مطلبان :

 لقومه عاد. المطلب األول: معجزة  نبي اهلل هود

 لقومه ثمود.المطلب الثاني: معجزة  نبي اهلل صالح

 عليهما السالم. المطلب الثالث: مقارنة موضوعية بين معجزتي هود وصالح

 .المبحث الثاني: موقف قومي عاد وثمود من معجزتي هود وصالح عليهما السالم

 مطالب:وفيه ثالثة 

 . المطلب األول: موقف قوم عاد من معجزة نبي اهلل هود

 .المطلب الثاني: موقف قوم ثمود من معجزة نبي اهلل صالح

 .المطلب الثالث: مقارنة بين موقفي قوم عاد وقوم ثمود من معجزات األنبياء 
 الفصل الثالث: 

 والمقارنة بينهما عاقبتهماموقف عاد وثمود من الدعوة و 

 مباحث: ويتكون من ثالثة

 المبحث األول :موقف عاد من الدعوة وعاقبتها :

 وفيه مطلبان:

 .عاقبتهمودعوته و  المطلب األول: موقف عاد من نبي اهلل هود 

 ودعوته.أوال : المؤمنون بهود 

 ودعوته.ثانيا : الكافرون بهود 

 وفيه: ،المطلب الثاني: عاقبة قوم عاد

  .عاد أوال : الناجون من قوم
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 ثانيا : أسباب النجاة.
 ثالثا : الهالكون من قوم عاد. 

 رابعا : أسباب الهالك.
 .قوم عاد، به  أهلك اهللأنواع العذاب الذي  خامسا : 

 ودعوته:  المبحث الثاني: موقف ثمود من نبي اهلل صالح
 وفيه  مطالبان:

 ودعوته. المطلب األول: موقف قوم ثمود من نبي اهلل صالح 
 ودعوته. أوال : المؤمنون بصالح 
 وقومه. ثانيا : المكذبون بصالح 

 وفيه: ،المطلب الثاني: عاقبة قوم ثمود
   .أوال  : الناجون من قوم ثمود

 ثانيا : أسباب النجاة.
 ثالثا : الهالكون من قوم ثمود.

 رابعا : أسباب الهالك. 
 ثمود.قوم به،  َأهلك اهللأنواع العذاب الذي خامسا : 

 ا:معاد وثمود من الدعوة وعاقبته يالمبحث الثالث: مقارنة موضوعية بين موقف
 وفيه مطلبان:

 المطلب األول: مقارنة بين موقف عاد وثمود من الدعوة.
 المطلب الثاني: مقارنة بين عاقبة قوم عاد وقوم ثمود.

 على أهم النتائج والتوصيات. وقد إشتملت: الخاتمة
 ، وتشتمل على: الفهارس العامة

 المصادر والمراجع.
 فهرس أطراف اآليات القرآنية.

 فهرس أطراف األحاديث النبوية.



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التمهيد
 وقفات مع القصة القرآنية
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 التمهيد

 وقفات مع القصة القرآنية
 تعريف القصة القرآنية وأنواعها:ولا: أ 

 تعريف القصة لغةا واصطالحاا: -0
 وقد جاءت على النحو اآلتي:  "قص  "ذكرت المعاجم العربية عددا  من التعريفات لكلمة 

 القصة لغة: -أ

قص: والقص قص الشاة وهو مشاش صدرها  "القصة:قال الخليل الفراهيدي في تعريف 
 أي بالمقراض المغروزة فيه شراسيف األضالع وهو القصص أيضا، وقصصت الشعر بالمقص

وقصاص الشعر نهاية ، جبينهاقصا ، والُقصُة تتخذها المرأة في مقدم رأسها تُقص ناصيتها عدا 
 .منبته من مقدم الرأس 

في رأسه قصة جملة من  والقاص يقص القصص قصا ، والقصة معروفة.... يقال:
ومنه االقتصاص  شيء بعد شيء، التقاص في الجروحات والحقوق، الكالم ونحوه، والقصاُص:

وأستقص منه أي طلب ان  واإلقصاُص لكل معنى، أقتص منه أي أخذ منه، واالستقصاص
 .(1)"ُيقص منه وأقصه به، وأحسن القصص القرآن...

القاف والصاد أصل صحيح يدل علي تتبع " :قّص في لسان العرب  فارس ويقول ابن
وذلك   اشتقاق القصاص في الجراح،ومن ذلك  الشيء من قولهم : اقتصصت األثر إذا تتبعته.

كل ذلك يتتبع ، أنه يفعل به مثل فعله باألول، فكأنه أقتص أثره، ومن الباب القصة والقصص
 .(2)"فيذكر...

ويقال : قصصت الشيء إذا تتبعت أثره شيئا  ، الذي يأتي بالقصة من فصها":القاص 
ۡخت هۦ   قوله تعالى:ومنه  ،بعد شيء

 
يه   وحقحالحۡت ّل  أي تتبعي أثره، ويجوز . [88القصص:]  ق ص  

 بالسين قسست قسا .

 علي خبره يُقُصه قصا . وقصصا : أورده.  والقصة: الخبُر وهو القصُص. وقّص 

                                                           

 (.5/81(  كتاب العين، الفراهيدي)ج(1
 (.88/ 5مقاييس اللغة، ابن فارس)ج (2)
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ـــب عليـــه، ،وضـــع موضـــع المصـــدر ،الخبـــر المقصـــوص بـــالفتحوالقصـــص هـــو    حتـــى صـــار أغل
وتقصــص الخبــر:  ،حفظــه وتقصــص كالمــه:جمــع القصــة التــي تكتــب ... :والقصــص بكســر القــاف

 تتبعه. 
 .(1)"والقصة :األمر والحديث. والقص :البيان

 يقال :قصصت أثره ،والقصُص: األثر.، تتبع األثر "القص:

ا  :قال تعالى ٰٓ ءحاثحار ه مح ح ا لَعح ص  فحٱۡرتحدَّ  .[14ف:الكه] اقحصح

األخبار "واْلَقَصُص: وَقَصْصُت ُظْفَرُه،  ،الكأل فيتتبع أثره قصيص ومنه قيل لما بقي من
  .(2)"المتتّبعة

وح ٱل:  قال تعالى حه  ا ل َٰذح ص  إ نَّ هح صح        [.11:]آل عمران ٱۡلحق   قح

ه ۡم ع ۡۡبحة قال تعالى: ص  نح ِف  قحصح ۡد َكح  . [888:]يوسف  لحقح

نح  : قال تعالى ۡحسح
ح
لحۡيكح أ ۡن  نحق ص  عح ص  َنح صح  .[3:] يوسف   ٱلۡقح

لحۡيه م ب ع لۡم    :قال تعالى  نَّ عح صَّ  . [2 :]األعراف  فحلحنحق 

وتتبع األثر،  ء،القصة في اللغة تأتي بمعنى تتبع الشيأّن ن لنا مما سبق يتبوقد 
 .والبيان واألمر، والحديث، والخبر،

 تعريف القصة اصطالحاا: -ب

تعددت تعريفات القصة القرآنية عند العلماء والمختصين وتنوعت، وفي اإلمكان إجمال تلك 
 التعريفات على الشكل اآلتي: 

هي القصص التي أخبر بها اهلل في القرآن الكريم عن أحوال األمم "عرفها مناع القطان : -أ
 وقائع الماضي، شتمل علي كثير مناوالحوادث الواقعة وقد الماضية، والنبوات السابقة 

وحكى عنهم صورة ناطقة لما كانوا ، وتتبع آثار كل قوم وذكر البالد والديار، وتاريخ األمم،
 .(3)"عليه 

 
                                                           

 (.2/24لسان العرب، ابن منظور )ج(1) 
 (.8/128)ج المفردات في غريب القرآن، األصبهاني(2) 

 (.8/382)ج مباحث في علوم القرآن، القطان ((3
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يراد " :ي  القصصمريم  السباع هعرفت الدكتور  -ب مواقفهم  تتبع أثار وأخبار األمم الماضية وا 
فيهم وذلك بأسلوب حسن وأعمالهم وبخاصة مع رسل اهلل  إليهم مع إظهار أثار الدعوات 

 .(1) "جميل مع التركيز علي مواطن العبرة والعظة

وشأن النبوات السابقة ، إخباره عن أحوال األمم الغابرة"قصص القرآن: عرف معبد  -ت
وقد أشتمل القرآن الكريم علي كثير من وقائع  ،وأمور كثيرة أخرى والحوادث الواقعة،

وتتبع أثار كل قوم وحكى القرآن ، والديار وما حدث فيهاالبالد  وذكرالماضي وتاريخ األمم 
 .(2)"الكريم عن الجميع صورة ناطقة كما كانوا عليه في عصورهم وحياتهم

أ.د. جمال الهوبي تعريف القصة القرآنية: هي مجموعة من اآليات القرآنية وردت في يرى  -ث
سورة قرآنية أو أكثر تتحدث بأسلوب معجز عن بعض أخبار السابقين في الزمن الغابر من 

نح ِف   لقوله تعالى:، والغرض منها العبرة والعظة  إلى محمد  لدن آدم  ۡد َكح لحقح
ه ۡم ع ۡۡبحة   ص  ِۗ  قحصح َٰب  لۡبح

ح
ْوِل  ٱّۡل

 
 . [888:]يوسف ّل  

ما حّدث به القرآن من أخبار القرون األولى في مجال الرساالت السماوية، وما "وقيل هي:  -ج
كان يقع في محيطها من صراع بين قوى الحّق والضالل، وبين مواكب النور وجحافل 

 . (3)"الظالم

ويرى الباحث بعد أن سرد هذه التعريفات أن القصص القرآني هو: هي القصص التي 
 في القرآن الكريم عن أحوال األمم السابقة، والنبوات الماضية،  نبيه محمد أخبر بها اهلل 

 والحوادث التي وقعت في زمن األمم الماضية، والواقعة في زمانه بأسلوب حسن جذاب وقد ركز
 العبر والعظة وذلك لقوة تأثيره في إصالح القلوب واألعمال واألخالق.فيه علي مواطن 

وأن المعنى اللغوي  اللغوي واالصطالحي  وهكذا تبين للباحث أن ثمة عالقة وثيقة بين المعنيين
 له أثر بين وواضح في المعنى االصطالحي.

 

 

 

                                                           

 (.35القصة في القرآن الكريم، السباعي)ص(1) 
 (. 8/811نفحات من علوم القرآن، معبد )ج  (2)
 (. 48( القصص القرآني في منطوقه ومفهومه، الخطيب )ص(3
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 أنواع القصص القرآني: -8
 :ثالثة والقصص في القرآن أنواع

وموقف  وقد تضمن دعوتهم إلى قومهم، والمعجزات التي أيدهم اهلل بها، :قصص األنبياء  -أ
نوح،  المعاندين منهم، ومراحل الدعوة وتطورها وعاقبة المؤمنين والمكذبين، كقصص

براهيم، وموسى، وهارون، وعيسى، ومحمد، وهود وصالح  وغيرهم من األنبياء ، وا 
 .(1)الصالة والسالمليهم جميع ا أفضل والمرسلين، ع

 ،ي وهذا النوع يتعلق بحوادث غابرةقصص قرآن: قصص وحوادث لم تثبت النبوة فيها -ب
 ،من ديارهم  وهم ألوف  حذر الموت كقصة القوم الذين خرجواوأشخاص لم تثبت نبوتهم 

، وقصة مؤمن آل األخدودوقصة طالوت وجالوت، وقصة أهل الكهف، وقصة أصحاب 
(2)من القصص التي ذكرها اهلل في كتابه التي وقعت في زمن األمم السابقةفرعون، وكثيرا  

. 

كغزوة بدر وأحد في سورة آل  قصص يتعلق بالحوادث التي وقعت في زمن رسول اهلل  -ت
 عمران، وغزوة حنين وتبوك في التوبة، وغزوة األحزاب في سورة األحزاب، وهجرة النبي 

والمعراج من المسجد الحرام إلي المسجد ورحلة األسراء  من مكة إلي المدينة المنورة،
من الوقائع التي وقعت  األقصى كما أخبر بها اهلل عز وجل في سورة األسراء، ونحو ذلك

 . (3)في زمن النبي محمد 

 ثانياا: خصائص القصة القرآنية.
يمانية كانت طريقة القص  في لما كانت القصة القرآنية  تهدف إلي مقاصد دينية وا 

القرآن متميزة عن المألوف في هذا الفن ،لكي يتالءم أسلوب عرض القصة مع الوفاء بحق 
 ما يلي: يالقرآنالقصص  ومن أبرز سمات وخصائص ، الغرض الذي سيقت ألجله

القصة القرآنية حقيقة ال خيال، فمصدرها هو مصدر القرآن الكريم نفسه، الذي أوحى  -8
أحداث القصة القرآنية وشخصياتها هو الكون والتاريخ، لذلك اهلل،والمصدر تستسقى منه 

 . (4)هي حّق ال ريب فيه،وال مجال لدخول الخيال والخرافات واألساطير في ثناياها

                                                           

 (.8/382(  انظر: مباحث في علوم القرآن، القطان)ج(1
 (.8/811( انظر: نفحات من علوم القرآن، معبد)ج(2

 (.8/382انظر: مباحث في علوم القرآن، القطان )ج (3)
 (.389(، وانظر: قصص القرآن، عباس)ص319-311صص القرآن، زرزور ) ( انظر: علوم(4
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استنباط التوجيهات والعبر والعظات والحكم ،واإلعالن بها في ثنايا القصة وخاتمتها مما  -1
 .(1)والتوجيهات التربوية توحي بها القصة القرآنية من العبر والدروس

موضوع القصص هو اإلنسان المستخلف في األرض بما يدور حوله في الكون وما يحدث  -3
 .(2)له، وما ينبغي أن يكون عليه حاله، فهو قطب الرحى في الكون الذي أسُتخلَف فيه

تذكير  َوعظ ، أخبار األمم الماضيةو  القرآني تكرير القصص ن في إ قال ابن عجيبة في تفسيره:
ألهل االعتبار، وزيادة إيقان ألهل االستبصار، وتهديد وتخويف ألهل اإلصرار، وحث 

 .(3)على المبادرة إلى التوبة واالستغفار

األدبي البياني، عرضها بذلك األسلوب  صائص القصة القرآنيةويرى الباحث أن من خ -4
تعرض في أجمل قالب فالقصة في القرآن  ،وكذلك عرض القصة القرآنية بأسلوبها الفني

 وفني. بياني، وأدبي،
 

 :القصة القرآن في عرض  منهجثالثاا: 
... والقصة في القرآن الكريم ليست ، ن القرآن الكريم كتاب هداية وهذا هو األصل فيهإ

 وال يمكن أن تكون كذلك،، قصة بالمفهوم األدبي المتعارف عليه عند ٌكتاب القصص والروايات
نما غايته تحقيق أهداف تنسجم مع ، وليس غايته سرد أحداث ،فالقرآن ليس رواية عادية وا 

 واألمم الماضية إنما يرد منه بعضرسالته ....، وما يقصه القرآن من أخبار األنبياء السابقين 
   .(4)تبع القرآن الكريم منهجا  خاصا  في سرد القصة القرآنية اولذلك  األهداف والمعاني 

  القصة في النقاط اآلتية: القرآنفي عرض ويمكننا أن نلخص منهج
 .(5)"أنما اراد في  ذلك أن يبن العبر  والعظة من قصص السابقين" -8

 .(6)"تأكيد منهج الدعوة واستمرارية هذا المنهج " -1

                                                           

 (.8/141( انظر: علوم القرآن الكريم، عتر )ج(1
 (.381 عباس )ص( انظر: محاضرات في علوم القرآن، (2
 (.1/535)جالبحر المديد في تفسير القرآن المجيد، ابن عجيبة( انظر: (3
 (.8/153)ج نبهان( انظر: المدخل إلي علوم القرآن، (4
 (.8/153( المرجع السابق، )ج(5
 (.8/153)جنفسه ( المرجع (6
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 طارها الصحيح ليبين لنا أن األنبياءاووضع تلك األحداث في  ،تصحيح األحداث التاريخية -3
 ذلك، ولم يضعفوا، أو ىالتحديات والصعوبات وصبروا علعليهم السالم قد واجهوا 

لواء اإليمان  ،مدافعين عن الحق رافعين، ، وأكملوا طريق الدعوة من غير ترددلمواتسسي
مبرزين في ذلك عظمة الفضيلة في ذلك  ،مطالبين بتصحيح سلوك اإلنسان ،باهلل 

 .(1)السلوك

تصار اإليمان على الكفر، وانتصار انجاء القصص القرآني بهذا المنهج لكى يؤكد حتمية  -4
 .(2)سس منهج القصة القرآنيةأالشر، والحق على الباطل وهذا من الخير على 

، فكان ذلك داللة على ما جاء يقص القصص الحق أي الثابت الواقعلقد صرح القرآن بأنه " -ـ5
ماضي الذي اندثر علمه عند تبيان لوقائع حدثت في غيب الفي هذا الكتاب الكريم 

 .(3)"سالنا

 .(4)"التزام الصدق وبيان الحق في عرض أحداث القصة" -1

 فوائد القصة  القرآنية:رابعاا: 
 :رآني فوائد نجمل أهمها فيما يأتيوللقصص الق

 قال تعالى: . (5)نبيإيضاح أسس الدعوة إلى اهلل، وبيان أصول الشرائع التي بعث بها كل  -8
  ون نحا۠ فحٱۡعب د 

ح
َٰهح إ َّلَّ  أ ۥ َّلح  إ لح نَّه 

ح
ۡه  أ ول  إ َّلَّ ن وِح   إ َلح ۡبل كح م ن رَّس  لۡنحا م ن قح رۡسح

ح
ا  أ  [.15:]األنبياء وحمح

المؤمنين بُنصرة ثقة  على دين اهلل وتقوية  إلسالميةوقلوب األمة ا تثبيت قلب رسول  -1
   قال تعالى:   .(6)الحق وجنده، وخذالن الباطل وأهله 

ُك    ۢنبحا ء  ٱلر س     نَّق ص  وح
ح
لحۡيكح م ۡن أ عح

ه   َٰذ  ا ءحكح ِف  هح ۚ وحجح ادحكح ا ن ثحب  ت  ب هۦ  ف ؤح ة   مح وۡع ظح مح ىَٰ ل لۡم   ٱۡۡلحق  وح  [.811:]هود ۡؤم ن يح وحذ ۡكرح

                                                           

 (.8/153( انظر: المدخل إلي علوم القرآن، نبهان  )ج(1
 (.8/153( انظر: المرجع السابق، )ج(2
 (.8/145(  علوم القرآن الكريم، عتر )ج(3
 (. 8/31(  دراسات في القرآن وعلومه، د. الزميلي وآخرون )ج(4
 (.  811-8/812(، نفحات من علوم القرآن، معبد )ج8/382مباحث في علوم القرآن، القطان )ج انظر ((5
 (.8/381، )جانظر مباحث في علوم القرآن( (6
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ن المؤمنين  الى عهد محمد  ، من عهد نوح بيان أن الدين كله من عند اهلل  -3 وا 
هو إله واحد ورب للجميع وكثيرا ما وردت في قصص عدد وأن اهلل ، جميعهم أمة واحدة

 .(1)من األنبياء مجتمعة في صورة واحدة، ما يؤيد هذا الحقيقة. 
 .(2)الماضين عبر القرون واألجيالفي دعوته بما أخبر به عن أحوال  إظهار صدق  -4
مقارعته أهل الكتاب بالحجة فيما كتموه من البينات والُهدى، وتحديه لهم بما كان في كتبهم  -5

 تعالى:  قال  ،(3) قبل التحريف والتبديل
نح ح ل   ام  َكح عح حِن   ّل   ٱلطَّ رَّمح  ۡل   ا حح ٰٓء ي ح إ َّلَّ مح إ ۡسرح

 َٰ ح ٰٓء ي   لَعح لح إ ۡسرح َّ ن ت َنح
ح
ۡب   أ هۦ  م ن قح ق يح  نحۡفس  َٰد  نت ۡم صح ا  إ ن ك  َٰة  فحٱتۡل وهح ى ْ ب ٱتلَّۡورح ت وا

ۡ
ۚ ق ۡ  فحأ َٰة  ى   ٱتلَّۡورح

 .[93:]آل عمران
.    (4) والقصص ضرب من ضروب األدب، يصغي إليه السمع، وترسخ عبره في النفس -1

ه ۡم ع ۡۡبحة   : قال تعالي ص  نح ِف  قحصح ۡد َكح ِۗ  لحقح َٰب  لۡبح
ح
ْوِل  ٱّۡل

 
يث  ّل   د  نح حح ا َكح يقح مح ن تحۡصد  َٰك  لح حىَٰ وح ا ي ۡفَتح

ء  ٱَّلَّ   ۡ   يح
ي ح ّل   تحۡفص  يۡه   وح د   ي بحۡيح يحدح رحَۡححة  ى وحه  ۡوم   وح  [.888:يوسف] ۡؤم ن ونح ي   ل  قح

 :يةوالقصة البشر  يةمقارنة بين القصة القرآن
  بين القصة في القرآن الكريم والقصة عند البشروجه اختالف أهناك  أن من المعلوم

 .بشكل مجملاالختالف بينهما وجه أبعض فهذه 
قال الباقالني في  فالقصص القرآني مصدره من عند اهلل  :والمصدر أمن حيث المنش -8

 ولين وسير الماضين،ما انطوى عليه القرآن من قصص األ":  (إعجاز القرآن)حاشية كتابه 
عصارهم، مما ال يجوز حصول علمه أمين، وذكر ما شجر بينهم وكان في المتقدوأحاديث 

إال لمن كثر لقاؤه ألهل السير، ودرسه لها وعنايته بها، ومجالسته ألهلها، وكان ممن يتلو 
 يكن وأنه لم ، لم يكن يتلو كتابا وال يخطه بيمينه،الكتب ويستخرجها، مع العلم بأن النبي 

خذ عنهم، وال لقى إال من لقوه، وال الكتب ومجالسة أهل السير واألاسة ممن يعرف بدر 
من عرفوه، وأنهم يعرفون دأبه وديدنه، ومنشأه وتصرفه، في حال إقامته بينهم إال  عرف

مور هو اهلل سبحانه عالم ذلك على أن المخبر له عن هذه األفدل وظعنه عنهم، 
 .كالم البشر وهو مخلوق  البشرية فهيالقصة  وهذا بخالف .(5)"الغيوب

                                                           

 (.8/841( انظر: التصوير الفني في القرآن، قطب )ج(1
 (.8/381( مباحث في علوم القرآن، القطان )ج(2
 (.8/381)ج ( المرجع السابق(3
 (.8/381)ج نفسه( المرجع (4
 (، حاشية الكتاب.8/49( إعجاز القرآن، فصل في ذكر البديع من الكالم، الباقالني )ج(5
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الجمال الفني في قصص القرآن ال يعتمد على الخلق واالبتكار والخيال ولكن يعتمد على  -1
أما  .(1)حداث داء بأسلوب رائع جميل في سرد األبداع العرض وجمال األا  صدق الرواية و 

 الصدق . القصة عند البشر تعتمد على الخلق واالبتكار والخيال وال يلتزم فيها الكاتب

دارة حوادثه، -3 كما  القصة في القرآن ليست عمال  فنيا  مستقال  في موضوعه وطريقة عرضه وا 
 .(2)ء غرض فني طليق بشكل تام هو الشأن في القصة الفنية الحرة التي تهدف إلى أدا

دارة حوادثها، ،خضعت القصة القرآنية في موضوعها" -4 لمقتضى  وفي طريقة عرضها وا 
وفي  وهذا ما ال يوجد في القصة الفنية التي تخضع في موضوعها،. (3)"الغرض الديني 

دارة حوادثها  .لمقتضى الغرض الدنيوي والخيالي، طريقة عرضها وا 
القصة القرآنية ال ترد في القرآن بتمامها دفعة واحدة، بل يقتصر على الجزء الذي يناسب " -5

 يكتفي بالجملة من اآلية أو شطر البيت من الشعركما ، القصة ألجله تساقالغرض الذي 
وهذا  .(4)"وهذا الجزء الذي يذكر إنما يذكر بالحدود المالئمة للغرض كذلك، لالستشهاد به

معين على جزء وال تقتصر  نها ترد بتمامها دفعة واحدة،إما ال نجده في القصة عند البشر فم
 يؤدى الغرض كامال . فى بجزء منها كيتكوال ي ،بل تساق القصة كاملة، 

 والقصة البشرية غير معجزة.، القصة القرآنية معجزة -1

القصة القرآنية محفوظة ال تتبدل وال تتغير، والقصة البشرية يعتريها الزيادة والنقص والتغيير  -2
ونح   قال تعالى:، والتبديل َٰف ظ  ِۡلحا ٱَّل  ۡكرح ِإَونَّا َلح ۥ لححح ۡن  نحزَّ  [.9جر:]الح إ نَّا َنح

 والقصة البشرية بكل لسان .، القصة القرآنية وردت بلسان عربي مبين -1

والقصة ، ، إلى زمن النبي محمد القصة القرآنية تحدثت عن أخبار ما بين آدم  -9
لى يومنا هذا وستمضي إلى يوم القيامة. البشرية من لدن آدم   وا 

 

                                                           

 .(8/849القرآن، التهامي نقرة )ج ( سيكولوجية القصة في(1
 (.8/843( انظر: التصوير الفني للقرآن الكريم، قطب )ج(2
 (.8/843)ج المرجع السابق( (3
 (.8/141)ج عتر، قرآن الكريمعلوم ال: ( انظر(4



 

 

 

 

 

 
 

 
 األولالفصل 

هود وصالح عليهما  لنبيينتعريف باال
 السالم ودعوتهما
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  المبحث األول
 همايقومو  عليهما السالم صالحو هود اهلل  بنبيي التعريف

 

 المطلب األول
 وقومه عاد التعريف بنبي اهلل هود 

 

 وفيه: تعريف نبي اهلل هود :أولا 
وعهد  ،فأوحي إليهم شرعه ،من الناس الرسل واألنبياء اختار صفوتهم اهلل  ختارا الم

كانوا أكمل  وأن هؤالء الرسل الذين أختارهم اهلل  ،إليهم بأن يبلغوا ما كلفوا به من شرعه للناس
وكان االصطفاء ، هم وأشرفهم نسبا  ومكانة في أقوامهموكانوا أفضل، في الخلق والُخلق البشر

ل   :عنهممخبرا   الرسل فقال اهلل  ،خيار اهلل لهؤالء ة  ر س  ٰٓئ كح لح ِف  م نح ٱلۡمح ِۚ  ٱَّللَّ  يحۡصطح وحم نح ٱِلَّاس 
ي   ۢ بحص  م يع  ح سح  .[57] الحج: إ نَّ ٱَّللَّ

يختار ويجتبي من المالئكة رسال ومن الناس  "قال السعدي في تفسير هذه اآلية أي:
رسال يكونون أزكى ذلك النوع، وأجمعه لصفات المجد، وأحقه باالصطفاء، فالرسل ال يكونون إال 
صفوة الخلق على اإلطالق، والذي اختارهم واصطفاهم ليس جاهال بحقائق األشياء، أو يعلم 

نما المُ  ر، الذي قد أحاط علمه وسمعه وبصره السميع البصي ى لهمفِ طَ صْ شيئا دون شيء، وا 
 .(1)"عن علم منه أنهم أهل لذلك، وأن الوحي يصلح فيهم بجميع األشياء، فاختياره إياهم

 :نسب هود -0
  في القرآن الكريم : هودنسب ذكر   -أ

لكريم ولم يتطرق  القرآن افي أكثر صفحاته لقد ذكر القران الكريم  قصص أنبياء اهلل 
أسمه في القرآن  قد ذكر اهلل  هود اهلل م فهذا نبيعليهم السالأنساب األنبياءإلي تفاصيل 

 ،المواضع التي ذكر فيها لم يذكر نسبه بالتفصيل هالكريم  صراحة  سبع مرات  وفي جميع هذ
 ومما يعزز قولنا هذا قول  ،بل ذكر أنه من قبيلة عاد التي بعث إليها

د  ِإَو :  اهلل َٰ داح ۡم ه ود  َلح اه  خح
ح
واْ ٱأ وۡم  ٱۡعب د  َٰقح ۥ ۚ اۚ قحالح يح ۡي ه  َٰه  غح م م  ۡن إ لح ا لحك  ح مح ونح  َّللَّ فحلح تحتَّق 

ح
  أ

 .[15:]االعراف 

                                                           

 (.8/541)ج ( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان، السعدي(1
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ود   :تعالى وقوله-1 ۡم ه  اه  خح
ح
د  أ َٰ داح واْ ٱِإَوَلح وۡم  ٱۡعب د  َٰقح نت ۡم إ َّلَّ اۚ قحالح يح

ح
ۥ ۖ إ ۡن أ ۡي ه  َٰه  غح م م  ۡن إ لح ا لحك  ح مح َّللَّ

ۡفَتح ونح   .[51:هود] م 

 في السنة النبوية المطهرة :  هود نسبذكر  عدم -ب

حث أن السنة النبوية اوالسنة النبوية فقد تبين للبكتب الحديث  في  بعد البحث واالطالع
 عيفا  جدا   ينسب هودض سوى أن الباحث وجد حديثا   ،نسب نبي اهلل هود  لم تذكر

 رة إن شاء اهلل.و للعرب وال أريد االستدالل بأحاديث ضعيفة في رسالتي كي تخرج بأفضل ص

 في كتب التاريخ: هود نسب  ذكر  -ج
 عن نسب نبي اهلل هود  (تاريخ الرسل والملوك)مام الطبري في كتابه تحدث  اال

التاريخية ال نجزم بصحتها في ذكر أنساب األنبياء عليهم السالم المفصلة عند الرواية ولكن هذه 
هود  هو  ا  ن أما الرواية األولي فهي أن هوديذكر الطبري روايت ففي نسب هود مؤلفيها

  .(1)بن عبد اهلل بن رباح بن الخلود ابن عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوحا
هو عابر بن شالخ بن أرفشخد بن سام بن  ومن أهل األنساب من يزعم أن هودا   :"وقال

فقال هو هود بن عبد اهلل بن رباح   بن األثير في كتابه  الكامل نسب هودأوذكر  .(2)نوح
 .(3)"بن الخلود بن عاد بن ٌعوضا
فقال هو هود بن شالخ بن أرفشخد بن سام بن نوح  بن كثير في نسب هودأتحدث  

(4). 
 ،بن األثير في نسبة هود إلى عاد هي األقربواقد تبين للباحث أن تعريف الطبري و 
 حيث يقول اهلل ،وهي قد نسبت لجدهم األكبر عاد ،بعث لقبيلة عاد ا  قد بين أن هود ألن اهلل 

: ۡم ه ود  ِإَو اه  خح
ح
د  أ َٰ داح ْ ٱَلح وا وۡم  ٱۡعب د  َٰقح م م  ۡن اۚ قحالح يح ا لحك  ح مح ۥ ۚ َّللَّ ۡي ه  َٰه  غح ونح  إ لح فحلح تحتَّق 

ح
 أ

 .[15:]االعراف

ود  ِإَو : قوله تعالى نرى القرطبي يفسروهنا  ۡم ه  اه  خح
ح
د  أ َٰ داح َأْي َوَأْرَسْلَنا ِإَلى َعاد    "اۚ َلح

َوِقيَل: أي بشرا من بني َأَخاُهْم ُهود ا. َقاَل اْبُن َعب اس  َأِي اْبُن َأِبيِهْم. َوِقيَل: َأَخاُهْم ِفي اْلَقِبيَلِة. 
 .(5)"أبيهم آدم

                                                           

 (.8/181( تاريخ الرسل والملوك، الطبري)ج(1
 (.8/181)جالمرجع السابق ( (2
 .(8/29ل في التاريخ، ابن األثير )ج( الكام(3
 (.8/832)ج ( البداية والنهاية، ابن كثير(4
 (.2/135)ج ألحكام القرآن، القرطبي( الجامع (5
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 : قوم هود عادتعريف ب ثانياا:
 عاد في القرآن الكريم : نسب  ذكر  -ح 

موضعا  في ثمان سور  عشر ةثالثقوم عاد في القرآن الكريم صراحة في   ذكر اهلل
ذكر  من ذلك إنما ئا  نسب عاد أو شيالقرآن الكريم وفي جميع هذه المواضع لم يذكر اهلل من 

في ذلك مبينا لنا عدم ذكر نسب    فقال اهللرد االسم دون التفصيل في النسب قوم عاد بمج
واْ أَِب :عاد بالتفصيل د  حح د ۖ جح ت لۡكح داح ن يد  وح بَّار  عح   جح

ۡمرح ّل  
ح
و اْ أ بحع  ۥ وحٱتَّ لحه  ۡواْ ر س  صح ه  ه ۡم وحعح َٰت  رح    يح

 [.95:]هود

  :وفي موضع أخر
ح
ۡواْ أ حۡم يحرح وح ل

ح
د  م نَّا ق وَّة ۖ أ شح

ح
ۡن أ ۡي  ٱۡۡلحق   وحقحال واْ مح ۡرض  ب غح

ح
واْ ِف  ٱّۡل د  فحٱۡستحۡكۡبح  ا داح مَّ

ح
 نَّ فحأ

ح  ن واْ أَِب ٱَّللَّ َكح ۡم ق وَّة ۖ وح د  م نۡه  شح
ح
وح أ ۡم ه  ه  لحقح ونح ٱَّلَّ ي خح د  ۡحح ۡح َٰت نحا   .[85:فصلت]يح

 في السنة :نسب عاد ذكر  عدم -خ
أقف عليه في  لم عن نسب عاد، فإنني بعد البحث واالطالع في كتب الحديث والسنة 

 فيهم.بعث  نعاد الذي وهم يثبت نسب قوم نبي اهلل هود حديث منها 

 نسب عاد في كتب  التاريخ: ذكر  –د 
بن عاد بن عوص  "نسب قوم عاد فقال: (تاريخ الرسل)ذكر االمام الطبري في كتابه  
وكانوا أهل أوثان ثالثة  وكانوا من العرب العاربة، ،سام بن نوح، وهي عاد األولىإرم بن 

 .(1)"يعبدونها، يقال إلحداها: صداء، ولآلخر صمود، وللثالث الهباء

فأما عاد: فهو عاد بن ُعوض بن إرم بن سام بن  "بن األثير في كتابه الكاملاوذكر 
َأْهَل َأْوثَان  َثاَلَثة  ُيَقاُل أِلََحِدَها ُضَرا، َوِلآْلَخِر َضُموُر، َوِللث اِلِث َكاُنوا ، و وهو عاد األولي نوح،
 .(2)"اْلَهَبا

هي "بن كثير في كتابه البداية والنهاية رواية تاريخية في نسب قوم عاد فقال: أوذكر  
قبيلة يقال لهم عاد بن عوص بن سام بن نوح....، وهي عاد األولى وهي قبيلة من العرب 

 .(3)"ةاربلعا

 
                                                           

 (.8/181)ج ( تاريخ الرسل والملوك، الطبري(1
 (.8/29)ج ( الكامل في التاريخ، ابن األثير(2
 (.8/831( البداية والنهاية، ابن كثير )ج(3
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 مساكن قوم عاد:  -ذ
ۥ   :قال تعالىمساكن قوم عاد في القرآن الكريم  ذكر اهلل  ه  رح قحوۡمح نذح

ح
د  إ ۡذ أ ا داح خح

ح
ۡر أ وحٱۡذك 

خح 
ح
ح إ ّن    أ ْ إ َّلَّ ٱَّللَّ و ا َّلَّ تحۡعب د 

ح
لۡف هۦ   أ يۡه  وحم ۡن خح ر  م ۢن بحۡي  يحدح لحت  ٱِل ذ  اف  وحقحۡد خح ۡحقح

ح
مۡ ب ٱّۡل لحۡيك   اف  عح

يم ظ  ابح يحۡوم  عح ذح  [.18:]األحقاف ٖ عح

 وهو واألحقاف جمع حقف. "فسير هذه اآليةسيد قطب في كتابه الظالل في تذكر 
 -من الرمال. وقد كانت منازل عاد على المرتفعات المتفرقة في جنوب الجزيرةالمرتفع الكثيب 

 .(1)"موتيقال في حضر 

وحضر موت  وُعمان وكانت مساكنهم ما بين الشحر "بن األثير مكان سكن قوم عاد فقالاوذكر 
   .(2)"باألحقاف

وهي جبال الرمال ، وكانوا يسكنون األحقاف"بن كثير مكان سكن عاد فقال: أ وذكر
سم واديهم اباليمن من ُعمان وحضر موت بأرض مطلة على البحر يقال لها الشحر و وكانت 
ۡيفح   :ىكما قال تعال ،ة الضخام المرتفعةوكانت مساكنهم الخيام ذات األعمد مغيث، حۡم تحرح كح ل

ح
أ

اد   ه كح ب عح اد   ٦فحعح ح رح  [.2-1:]الفجر  إ رحمح ذحات  ٱلۡع مح

 .(3)"َوَمْعَنى َذاِت اْلِعَماِد: َذاُت اْلُقو ِة َوالشِّد ِة، َمْأُخوٌذ ِمْن ُقو ِة اأْلَْعِمَدةِ "قال الشوكاني: 

 
 :ثالثاا: حضارة عاد قوم هود

 لقوم عاد:والسياسي  الستقرار األمني  -أ
واالستقرار األمني من  ، على الناس نعمة األمن واألمان ن من أعظم نعم اهلل إ

ألنها من أكمل النعم فاإلنسان إذا شعر  ،التي تستحق الشكر والحمد والثناء اهلل أعظم نعم 
وأنعم عليهم بنعمة  ،لقوم هود في األرض  فقد مكن اهلل ت،أاألمن واألمان سكنت نفسه وهدب

، طةسب قوقد زادهم اهلل في الخل، نوح موجعلهم خلفاء في األرض من بعد قو ، االستقرار األمني

                                                           

 (.1/3111)ج في ظالل القرآن، قطب (1)
 (.8/29( الكامل في التاريخ، ابن األثير)ج(2
 (. 5/519)ج الشوكاني( فتح القدير، (3
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على البالد  وزادهم قوة إلى قوتهم فقد مكنهم في البالد فحكموا البالد بالقوة والسلطان وسيطروا
 في االرضكين لقوم عاد والتم  االستحالفكلها في ذلك الزمن ومن األدلة الواضحة على هذا 

ۡم ذ ۡكر    :  قوله ا ءحك  ن جح
ح
ۡبت ۡم أ ج  وحعح

ح
ه  ك   أ َٰ رحج    م  ن رَّ ح ۡم َل  ن ۡم لَعح ۡمۚ م  نك  ك  رح  ذ 

ا ءح م ۢن بحۡعد  قحوۡم  ن وح   لحفح ۡم خ  عحلحك  و اْ إ ۡذ جح ر  ۡم ِف  ٱۡلح  وحٱۡذك  زحادحك  ۖ وح ة  طح ۡ
و اْ ءحاَّلح   لۡق  بحصط ر  ۡم ءح فحٱۡذك  ٱَّللَّ  لحعحلَّك 

ونح   [.19:]األعراف  ت ۡفل ح 

م م  ۡدرحار   :  قالو  لحۡيك  ا ءح عح مح ۡه  ي رۡس    ٱلسَّ ْ إ َلح ۡم ث مَّ ت وه و ا هَّك  ْ رح وا وۡم  ٱۡستحۡغف ر  َٰقح يح ا وح
لَّوۡ  َّلح تحتحوح ۡم وح ت ك  َٰ ق وَّ ۡم ق وَّة  إ َلح نحز ۡدك  ۡر م يح وح  [.75]هود: اْ ُم 

المراغي في تفسير هذه اآلية : ويزيدكم عزا  إلى عزكم وقد كانوا يهتمون بذلك  تحدث
 .(1)ا لهم األجسام وأعطوا القوة فيهوقد بسط اهلل، علي الناس بقوتهم وعزهمويفخرون 

ۡم   :  السعدي في تفسير قوله وتحدث ت ك  َٰ ق وَّ ۡم ق وَّة  إ َلح نحز ۡدك  فإنهم كانوا من  وح
 .(2)قوة شدهموأ أقوى الناس

ۡواْ   قال تعالى : حۡم يحرح وح ل
ح
د  م نَّا ق وَّة ۖ أ شح

ح
ۡن أ ۡي  ٱۡۡلحق   وحقحال واْ مح ۡرض  ب غح

ح
واْ ِف  ٱّۡل د  فحٱۡستحۡكۡبح  ا داح مَّ

ح
فحأ

ن واْ أَِب َكح ۡم ق وَّة ۖ وح د  م ۡنه  شح
ح
وح أ ۡم ه  ه  لحقح ح ٱَّلَّ ي خح نَّ ٱَّللَّ

ح
ونح أ د  ۡحح ۡح َٰت نحا   [.85:]فصلت  يح

ۖ  :الشوكاني في تفسير قوله تعالى تحدث د  م نَّا ق وَّة  شح
ح
ۡن أ ْ مح َوَكاُنوا َذِوي َأْجَسام   وحقحال وا

وا ِبَأْجَساِمِهْم ِحيَن َتَهد َدُهْم ُهوٌد ِباْلَعَذابِ ِطَوال  َوُقو ة    .(3)"َشِديَدة ، َفاْغَترُّ

 لقوم عاد: والصناعي التقدم العمراني -ب
والتقدم السياسي في ذلك الزمان  على قوم عاد باألمن واالستقرار نعم اهلل أبعد أن 

على قوم عاد وأنعم عليهم بالتحضر  اهلل  ن  فقد مَ  ،جميع األقوام الذين عاصروهمعلى 
في كتابه الكريم  وقد أشار اهلل ، فكان لقوم عاد تقدم عمراني لم يكن لغيرهم من قبل ،العمراني

  ر نع   :فقال تعالى، ذلكإلي 
ۡن ونح ب ك    تَح

ح
ونح  ١٢٨ونح تحۡعبحث   ءحايحة   أ ُۡل   ۡم َتح ان عح لحعحلَّك  صح ونح مح ذ  تحتَّخ   وح

 .[819-811:]الشعراء

                                                           

 (.81/41)ج (  انظر: تفسير المراغي، المراغي(1
 (.8/313انظر: تيسير الكريم الرحمن، السعدي )ج  (2)
 (.4/515(  فتح القدير، الشوكاني )ج(3
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  ر نع   قرئ:" "قال الزمخشري في تفسير هذه اآلية :
لكسر والفتح: وهو با،  ب ك   

 .المكان المرتفع

العلم وكانوا ممن يهتدون بالنجوم في أسفارهم. فاتخذوا في طرقهم أعالما طواال  :واآلية
 فعبثوا بذلك، ألنهم كانوا مستغنين عنها بالنجوم.

مآخذ الماء. وقيل: القصور المشيدة والحصون َلَعل ُكْم َتْخُلُدوَن ترجون الخلود : والمصانع
                                             .(1)"في الدنيا. أو تشبه حالكم حال من يخلد

ونح  : سيد قطب في تفسير قوله تعالى ذكرو  ُۡل   ۡم َتح ان عح لحعحلَّك  ونح محصح ذ  تحتَّخ    وح

من الحضارة الصناعية والعمرانية مبلغا يذكر حتى لتتخذ المصانع  اكانوا قد بلغو  عاد  أن قوم 
في خاطر القوم أن  على المرتفعات وحتى ليجولالجبال وبناء القصور، وتشييد العالمات لنحت 

هذه المصانع وما ينشؤونه بوساطتها من البنيان كافية لحمايتهم من الموت، ووقايتهم من 
 .(2)ومن نقب اللصوص وحوادث الدهر ومن غارات األعداء الجومؤثرات 

 التقدم الزراعي لقوم عاد: -ت
الناس بالجنات من النخيل والبساتين والزروع  ىن من أعظم النعم أن ينعم اهلل علإ

قوم عاد جنات من الزروع والبساتين الجميلة المليئة بالزرع وقد أنعم  فقد أعطى اهلل  ،الوفيرة
ا تحۡعلحم ونح   فقال تعالى: ،مدهم باألنعام والبنينأليهم بأنه عاهلل  م ب مح ك  محدَّ

ح
ْ ٱَّلَّ ي  أ وا  ١٣٢وحٱتَّق 

م  ك  دَّ مح
ح
َٰم  أ نۡعح

ح
هحن يح  ب أ َٰت   ١٣٣وح نَّ ي و وحجح   [.834-831:]الشعراء ن  وحع 

ا تحۡعلحم ونح   القرطبي في تفسير هذه اآلية: ذكر م ب مح ك  دَّ مح
ح
ْ ٱَّلَّ ي  أ وا َأْي ِمَن  وحٱتَّق 

َٰم    ِبَقْوِلِه:اْلَخْيَراِت، ُثم  َفس َرَها  نۡعح
ح
م ب أ ك  دَّ مح

ح
هحن يح  أ َٰت   ١٣٣وح نَّ ي و وحجح َر َذِلَك َلُكْم  "  ن  وحع  َأْي َسخ 

َل ِبَها َعَلْيُكْم، َفُهوَ   .(3)"ال ِذي َيِجُب َأْن ُيْعَبَد َوُيْشَكَر َواَل ُيْكَفرَ  َوتََفض 

  
 

 

 

                                                           

 (.311-3/315(  الكشاف، الزمخشري )ج(1
 (.1181-5/1119(  انظر: في ظالل القرآن، قطب)ج(2
 (.83/815) ، القرطبي(  الجامع ألحكام القرآن(3
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  المطلب الثاني
 وقومه ثمود:  صالحبنبي اهلل التعريف 

 
 :تعريف نبي اهلل صالح الأولا: 

 القرآن:في  ذكر نسب صالح  -أ 
في ستة مواضع في كتابه العزير بشيء من صراحة  نبيه صالح اسم   لقد ذكر اهلل 

قبيلة ثمود فنسبه  سوى أنه ذكر أنه من الحديث عن نسب نبي اهلل صالح وبدون ، األجمال
قصته مع قومه وما حدث مع قومه بشيء من التفصيل في ذلك وهنا نذكر  إلى ثمود وقص

 صالح نبي اهلل  في كتابه الكريم التي تثبت نسبة   القرآنية التي اوردها اهللاألدلة  بعض 
َٰل ح  ٖحو :فقال  اهلل  إلى ثمود وأنه منهم كما أخبر ۡم صح اه  خح

ح
َٰ ثحم ودح أ واْ ٱإ َلح وۡم  ٱۡعب د  َٰقح ا اۚ قحالح يح ح مح َّللَّ

م بحي  نحة   ا ءحتۡك  ۥۖ قحۡد جح ۡي ه  َٰه  غح م م  ۡن إ لح ۡمۖ  لحك  ه  ك  ۖ م  ن رَّ ۡم ءحايحة  ۦ  نحاقحة  ٱَّللَّ  لحك  ه َٰذ  ۡ  ِف    هح ك 
ۡ
ا تحأ وهح ر  فحذح

ۡرض  
ح
و ء  أ ا ب س  وهح َّلح تحمحس  م   ٱَّللَّ ۖ وح َل 

ح
اٌب أ ذح ۡم عح ذحك  خ 

ۡ
يحأ  .[23:]األعراف فح

َٰل ح   : وقد فسر أبو السعود قول اهلل ۡم صح اه  خح
ح
ۚ أ خوُة صالح عليه السالم لهم" ا من  وا 

 .(1)"حيث النسبُ 

َٰل ح  : قال تعالىو  ۡم صح اه  خح
ح
ودح أ َٰ ثحم  وۡم  ِإَوَلح َٰقح وح اۚ قحالح يح ۥۖ ه  ۡي ه  َٰه  غح م م  ۡن إ لح ا لحك  ح مح واْ ٱَّللَّ ٱعب د 

ّب    ۡه ِۚ إ نَّ رح وه  ث مَّ ت وه و اْ إ َلح ا فحٱۡستحۡغف ر  ۡم ف يهح ك  رح ۡرض   وحٱۡستحۡعمح
ح
م م  نح ٱّۡل ك 

ح
أ نشح

ح
 .[18:]هود ُم  يب   قحر نب  أ

ان  :قال تعالىو ۡم فحر نقح ح فحإ ذحا ه  ْ ٱَّللَّ وا ن  ٱۡعب د 
ح
ا أ َٰل ح  ۡم صح اه  خح

ح
ودح أ َٰ ثحم  لۡنحا  إ َلح رۡسح

ح
ۡد أ لحقح وح

م ونح  ۡتحص   .[45:]النمل َيح

 :في السنة  ذكر نسب صالح  عدم -ب
 جمال والال بشيء من اإل لم تذكر السنة النبوية المطهرة نسب نبي اهلل صالح 

وبعد المطالعة والبحث لم ، ذكر أي حديث صحيح في ذلكيحتى أنه لم ، التفصيلشيء من ب
للعرب وال  أجد سوى بعض األحاديث الموضوعة التي تحدثت عن نسبة نبي اهلل صالح 

 .  النبي لىأستشهد بأحاديث موضوعة مكذوبة ع أريد في هذه الرسالة أن
 

                                                           

 (.3/148)ج ( إرشاد العقل السليم، أبو السعود(1
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 في كتب التاريخ: ذكر نسب نبي اهلل صالح  -ت
في كتب التاريخ فقد تحدث أهل التاريخ في  وأما عن ذكر نسب نبي اهلل صالح 

 بشيء من التفصيل .  هنسب
هو صالح بن عبيد بن أسف "فقال:  فقد تحدث الطبري عن نسب نبي اهلل صالح 

 .(1)"بن سام بن نوحبن جاثر بن إرم ن ماسخ بن عبيد بن خادر بن ثمود با

هو صالح بن أسف بن كماشج بن إرم بن ثمود بن جاثر بن إرم بن سام بن  "وقيل:
 .(2)"نوح

هو صالح بن عبيد بن أسف بن شامج بن عبيد ": بن األثير في نسب صالح اوقال 
 .(3)"جارد بن ثمود بنا

ماسح بن عبد اهلل ورسوله صالح بن عبد بن  ": بن كثير في نسب صالح اوقال 
  ."(4)حاجر بن ثمود بن عابر بن إرم بن سام بن نوح عبيد بن

 

 :صالح  نبي ثمود قومبثانياا: تعريف 
 :الكريم قوم ثمود في القرآن نسب  ذكر -أ

لم أعثر عن آيات تتحدث عن نسب قوم ثمود  بعد االطالع والبحث في كتاب اهلل 
سوى بعض آيات تتحدث عن قوم ثمود  وأماكن سكنهم وحوارهم مع نبي اهلل  في كتاب اهلل 

أي آية تتحدث عن نسب قوم ثمود بالتفصيل ولكن أورد أجد الذي ٌبعث فيهم فلم  صالح 
َٰل ح  وح : اشارات تتحدث عن قوم ثمود  فقال اهلل بعض ۡم صح اه  خح

ح
ودح أ َٰ ثحم  وۡم  إ َلح َٰقح ۚ قحالح يح واْ ا ٱۡعب د 

وه  ث مَّ ت   ا فحٱۡستحۡغف ر  ۡم ف يهح ك  رح ۡرض  وحٱۡستحۡعمح
ح
م م  نح ٱّۡل ك 

ح
أ نشح

ح
وح أ ۥۖ ه  ۡي ه  َٰه  غح م م  ۡن إ لح ا لحك  ح مح ۡه ِۚ إ نَّ ٱَّللَّ ْ إ َلح وه و ا

ّب   قحر نب    [.18:]هود  ُم  يب   رح

 

                                                           

 (.8/111( تاريخ الرسل والملوك، الطبري )ج(1
 (.8/111)ج ( المرجع السابق(2
 (.8/11( الكامل في التاريخ، ابن األثير )ج(3
 (.8/851( البداية والنهاية، ابن كثير)ج(4
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ا "قال الطبري في تفسير قوله تعالى: ۡم ف يهح ك  رح وجعلكم ُعم ار ا فيها، يقول: ، وحٱۡستحۡعمح
 .(1)"فكان المعنى فيه: أسكنكم فيها أيام حياتكم

اب   : وقال تعالى ة  ٱلۡعحذح َٰع قح ۡم صح ۡته  ذح خح
ح
ىَٰ فحأ دح ح ٱلۡه  َٰ لَعح ْ ٱلۡعحَمح ب وا ۡم فحٱۡستححح َٰه  يۡنح دح ود  فحهح ا ثحم  مَّ

ح
أ وح

ب ونح  ن واْ يحۡكس  ا َكح  .[82:]فصلت   ٱلۡه ون  ب مح

في تسع سور من  ا  موضع عشر ةقوم ثمود في القرآن صراحة في ثالث وقد ذكر اهلل 
 سور القرآن الكريم.

 ثمود في السنة:قوم  ذكر نسب عدم -ب
الباحث قام بالبحث في كتب الحديث على أن يجد حديثا  يتحدث عن نسب قوم ثمود 

ن ولكن لم يياالقوام الماض هذا الحديث مرجعا  لطلبة العلم الشرعي في معرفة نسبكي يكون 
 واحدا  يتحدث عن ذلك.أجد حديثا 

 ثمود في كتب التاريخ: قوم ذكر نسب -ت
لقد تحدث الطبري في كتابه تاريخ الرسل والملوك عن نسب قوم ثمود بالتفصيل فذكر 

بن جاثر بن إرم بن سام بن هي قبيلة ثمود نسبت إلى جدهم األكبر ثمود ا"في نسبهم قائال  : 
 .    (2)"وقد أنعم اهلل عليهم بنعم كثيرة فقد أستخلفهم  في األرض ومد لهم في أعمارهم نوح،

ولد ثمود بن جاثر بن إرم بن  وأما ثمود فهم"بن األثير في نسب قوم ثمود :اوقال 
  .(3)"سام

هي قبيلة مشهورة يقال ثمود نسبة إلى جدهم األكبر  "بن كثير في نسب ثمود:اوقال 
، هذه القبيلة من العرب ، وكانتجديس وهما آبنا عابر بن إرم بن سام بن نوح أخيثمود 
 .(4)"جاءوا بعد قوم عاد وكانوا يعبدون األصناموقد 
 مساكن قوم ثمود: -ث

ۡد : تعالى قال .) ثمود( قوم نبي اهلل صالح مساكن لقد بين القرآن الكريم  لحقح وح
َٰب   ۡصحح

ح
بح أ ذَّ ل يح ٱۡۡل ۡجر  كح رۡسح  [.11:]الحجر  ٱلۡم 

                                                           

 (.85/311)ج الطبريجامع البيان في تأويل القرآن، (  (1
 (.8/112( تاريخ الرسل والملوك، الطبري )ج(2
 (.8/11( الكامل في التاريخ، ابن األثير )ج(3
 (.8/851( البداية والنهاية، ابن كثير)ج(4
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َٰب   الطبري في تفسير قوله تعالى: ذكر ۡصحح
ح
هم ثمود أصحاب الحجر، : و   ٱۡۡل ۡجر  أ

 .(1) صالحقوم 
ۡخرح ب ٱلۡوحاد  :قال تعالى اب واْ ٱلصَّ ودح ٱَّلَّ ينح جح ثحم   .[9:]الفجر وح

مشهورٌة ُسمِّيْت باسِم جدِّهم ثموَد َوَثُموُد هي قبيلٌة  "أبو السعود في تفسير هذه اآلية : قال
َأِخي َجديس  وهما ابَنا عامِر بن إرم بن سام بِن نوح  عليه السالم وكاُنوا عربا  من العاربِة يسكنوَن 

 .(2)"الحجَر بين الحجاِز وتبوَك وكاُنوا يعبدوَن األصناَم كعاد  

الصحيح  في الحديث يذكر فيه مساكن قوم ثمود فقال النبي  ا  حديث وقد ذكر النبي 
ب ر ن ي " الذي رواه االمام مسلم في صحيحه : ب ر ن ا اب ن  و ه ٍب، أ خ  ي ى، أ خ  م ل ة  ب ن  ي ح  ر  د ث ن ي ح  ح 

ب د  اهلل   ب د  اهلل : إ ن  ع  ، م س اك ن  ث م ود ، ق ال  س ال م  ب ن  ع  ر  ج  ك ر  ال ح  ه اٍب، و ه و  ي ذ  ، ع ن  اب ن  ش   ي ون س 
، ف ق ال  ل ن ا ر س ول  اهلل   ب ن   ر  ج  ل ى ال ح  ل م  ع  س  ل ي ه  و  ل ى اهلل  ع  ن ا م ع  ر س ول  اهلل  ص  ر  : م ر  ، ق ال  ع م ر 

ل م :  س  ل ي ه  و  ل ى اهلل  ع  ذ راا أ  »ص  ، إ ل  أ ن  ت ك ون وا ب اك ين  ح  ين  ظ ل م وا أ ن ف س ه م  ل وا م س اك ن  ال ذ  ن  ل  ت د خ 
ث ل  م ا ي ص   اب ه م  يب ك م  م  ل ف ه اأ ص  ت ى خ  ر  ف أ س ر ع  ح   .(3)"ث م  ز ج 

وقد ذكرت كتب التاريخ مساكن قوم عاد فقال الطبري : وهذه القبيلة سكنت الحجر إلى 
 .(4)بين الحجاز والشام ،القرىوادي 

بالحجر بين الحجاز بن األثير عن مساكنهم فقال : كان قوم ثمود قد سكنوا اتحدث و 
 .(5)والشام

كانوا قبيلة مشهورة من العرب  ثمودبن كثير عن مساكن قوم ثمود : أن قوم ذكر او 
 (6)يسكنون منطقة الحجر بين الحجاز وتبوك

 

 
                                                           

 (.82/812(  انظر: جامع البيان، الطبري)ج(1
 (.9/855( إرشاد العقل السليم،أبو السعود)ج (2
( رقم الحديث/ 4/1111الزهد والرقائق/ال تدخلوا مساكن الذين ظلموا، )ج( صحيح مسلم، مسلم ، كتاب (3

1911.) 
 (.8/112( تاريخ الرسل والملوك، الطبري)ج(4
 (.8/11( انظر: الكامل في التاريخ، ابن األثير)ج(5
 (.8/851( انظر: البداية والنهاية، ابن كثير)ج(6



31 

 : ارة ثمود قوم صالححض ثالثاا:
 الستقرار المني والتقدم السياسي لقوم ثمود: -أ

من واالستقرار، وأحقها بالحمد والشكر نعمة األ، على العباد ن من أعظم نعم اهلل إ
وجعلهم ، رضلهم في األ وتفضل بنعمه علي قوم ثمود، حيث مكن اهلل  فقد أنعم اهلل 

ال يغلبهم فيها أحد وال يستطيع قهرهم فيها أحد، وال ، "عاد"رض من بعد قوم هود األخلفاء في 
ن دل ا  رض و قتالهم أي مخلوق على وجه األيستطيع السيطرة عليهم أحد وال يستطيع مواجهتهم و 

ار امتدت نفوذهم خارج وبعد هذا االستقر ، هذا فإنما يدل علي القوة واالستقرار األمني لقوم ثمود
 هذه الحضارة عن  منزلتهم السياسية في ذلك الوقت وقد أخبر اهلل  تالحجر وعظم

ا ءح  فقال تعالى: لحفح ۡم خ  لحك  عح ْ إ ۡذ جح و ا ر  د  وحٱۡذك  ۡم  م ۢن بحۡعد  داح ك 
ح
هحوَّأ ونح م ن وح ذ  ۡرض  تحتَّخ 

ح
ِف  ٱّۡل

ور   ا ق ص  ول هح ه  ت ونح س  تحۡنح  بحالح ب ي وت  ا وح ْ ءحاَّلح  ٱۡۡل  و ا ر  ۖ فحٱۡذك  ينح ا د  ۡفس  ۡرض  م 
ح
ْ ِف  ٱّۡل َّلح تحۡعثحۡوا  ءح ٱَّللَّ  وح

 [.24:]األعراف

ۡم  بقوله: وقد أشار السعدي في تفسيره الي هذا التقدم السياسي عحلحك  ْ إ ۡذ جح ا و  ر  وحٱۡذك 
ا ءح  لحفح ديارهم  الذين أهلكهم اهلل ودمر م ۢن بحۡعد   ألرض تتمتعون بها وتدركون مطالبكم ا في خ 

ۡم  وبيوتهم، وجعلكم خلفاء من بعدهم،  ك 
ح
هحوَّأ ۡرض  وح

ح
أي: مكن لكم فيها، وسهل لكم  ِف  ٱّۡل

 .(1)من أسباب القوة والمنعة وتبتغوناألسباب الموصلة إلى ما تريدون 

المراغي رحمه اهلل  لسياسي واالستقرار األمنيهذا التقدم ا ر إلىومن أجمل من أشا
حسانه إليكمأ" فقال: إذ جعلكم خلفاء لقوم عاد في الحضارة والعمران والقوة  ،ي تذكروا نعم اهلل وا 

 .(2)والبأس والمنعة...

رض اهلل إلى هذا التمكين واالستقرار السياسي في األسيد قطب رحمه الشهيد ار وقد أش
يذكرهم استخالف اهلل  ونبي اهلل صالح "قوم عاد فقال في تفسير هذه اآلية : ثمود بعد  لقوم
  ن لم يكونوا في أرضهم ذاتهالهم من بعد ولكن يبدو أنهم كانوا أصحاب  ،قوم عاد، وا 

وأن سلطانهم وملكهم  (عاد مقو  )ة قوم نبي اهلل هودالتالية في التاريخ لحضار الحضارة العمرانية 
وبذلك أصبحوا خلفاء ممكنين في ، التي يسكنونها وهي منطقة الحجرالمنطقة متد خارج ا

                                                           

 (.8/195المنان، السعدي)ج( انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم (1
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 ينهاهم عن االنطالق في األرض بالفساد اغترارا    صالح نبيهم  وأنفيها، األرض حاكمين 
 .(1)"عاد الغابرين وأمامهم العبرة  ماثلة فيبالقوة والمنعة والتمكين 

بحال  ب ي وت  :ولو تدبرنا قول اهلل  ت ونح م نح ٱۡۡل  ۡنح  ْ يح ن وا َكح لعلمنا كم كانت  .[11:]الحجر ا ءحام ن يح وح
 ثمود في حالة من االستقرار السياسي في ذلك الوقت.

فقال فقد أوضح الزمخشري أسباب ذلك األمن واالستقرار السياسي الذي عاشه قوم ثمود 
بحال  ب ي وت   :في تفسير قول اهلل  ت ونح م نح ٱۡۡل  ۡنح  ن واْ يح َكح  ،ا ءحام ن يح وح

 ومن ، منين لوثاقة البيوت واستحكامها من أن تهدم ويتداعى بنيانهاآ: أي 

 منين من عذاب آومن حوادث الدهر مثل الزالزل وغيرها، أو ، عدائهمأنقب اللصوص ومن 

يحسبون أن الجبال تحميهم من عذاب اهلل  اهلل 
(2). 

منين من هدمها ونقب اللصوص آي تفسيره عن هذه اآلية فقال: أي وتحدث  المراغي ف
 . (3)حكامهاإسرها وبديع أوذلك بسب قوة ، و تخريب األعداءأ لها،

قطب يشير سيد  الذي عاشه قوم ثمود من واألمان واالستقرار السياسي من أسباب األو  
بحال  ب ي وت  :رحمه اهلل في تفسير ت ونح م نح ٱۡۡل  ۡنح  ن واْ يح َكح  .ا ءحام ن يح وح

ن واْ :بقوله تعالى ،كثرة أمنهم وأمانهم مستشهدا  على  سيد قطب الشهيدنّبه حيث  َكح وح
بحال  ب ي وت   ت ونح م نح ٱۡۡل  ۡنح  فما يأمن قوم على أنفسهم أكثر مما يأمن قوم بيوتهم  ، ا ءحام ن يح يح

 .(4)الصخور والجبال منحوتة في صلب 

 التحضر العمراني لقوم ثمود: -ب
 اهلل  فقد منْ  الستقرار األمني والتقدم السياسي،على قوم ثمود با بعد أن أنعم اهلل 

، قبلهم تقدما  لم يشهده أحدا  منمانهم  على قوم ثمود بالتحضر العمراني على جميع األقوام في ز 
ۡخرح ب ٱلۡوحاد   :في كتابه العزيز فقال إلى هذا التقدم   وقد أشار اهلل  اب واْ ٱلصَّ ودح ٱَّلَّ ينح جح ثحم   وح

  .[9:]الفجر

                                                           

 (.3/833)ج ( في ظالل القرآن، قطب(1
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 (. 4/1858( انظر: في ظالل القرآن، قطب )ج(4



31 

ۡخرح  "بن عطية األندلسي في تفسير هذه اآلية: اقال  اب واْ ٱلصَّ معناه خرقوه ونحتوه،  جح
 .(1)"قد نحتوا بيوتهم في حجارةوكانوا في أوديتهم 

ۡخرح  :الزمخشري في تفسير قوله  ذكرو  ْ ٱلصَّ اب وا أي قطعوا الصخر في الجبال  جح
ت ونح   :واتخذوا في الجبال بيوتا ، كقوله  تحۡنح  بحالح ب ي وت   وح قيل : أن أول من نحت الجبال  ٖۖاٱۡۡل 

 .(2)قطع الصخور والرخام هم قوم صالح وهم قوم ثمودو 

ت ونح  :ومن األدلة الواضحة على التقدم العمراني لقوم ثمود قول اهلل  تحۡنح  بحالح  وح ٱۡۡل 
  ،[24:]األعراف ٖۖاب ي وت  

ت ونح :هالشوكاني في تفسير ذكر  تحۡنح  بحالح ب ي وت   وح هي  أي تتخذون في الجبال التي"ٖۖاٱۡۡل 
كهوفا صخور بيوتا تسكنون فيها، وقد كانوا لقوتهم وصالبة أبدانهم ينحتون الجبال فيتخذون فيها 

 .(3)"يسكنون فيها ألن األبنية والسقوف كانت تفنى قبل فناء أعمارهم
د  قال تعالى :  ا ءح م ۢن بحۡعد  داح لحفح ۡم خ  لحك  عح و اْ إ ۡذ جح ر  ۡم  وحٱۡذك  ك 

ح
هحوَّأ ۡرض  وح

ح
ونح م ن ِف  ٱّۡل تحتَّخ ذ 

ور   ا ق ص  ول هح ه  ت ونح س  تحۡنح  بحالح ب ي وت   ا وح ْ ءحاَّلح  ٱۡۡل  و ا ر  ۖ فحٱۡذك  ينح ا د  ۡفس  ۡرض  م 
ح
ْ ِف  ٱّۡل َّلح تحۡعثحۡوا  ٖۖ ءح ٱَّللَّ  وح

حسانه إليكم أي المراغي في تفسير هذه اآلية:ذكر    [.24:األعراف] إذ ، تذكروا نعم اهلل وا 
 .(4)في الحضارة والعمران والقوة والبأس والمنعة...جعلكم خلفاء لقوم عاد 

وقد كان قوم ثمود ممن برعوا في نحت الجبال بيوتا وكانت لهم طريقة فنية خالبة في 
بحال  ب ي وت  و فقد وصفهم اهلل عز وجل في كتابه فقال : ،نحت الصخور بيوتا ت ونح م نح ٱۡۡل  ا ٖحتحۡنح 

َٰر ه يح   [.849:]الشعراءفح

أي تتخذون تلك المساكن التي نحتت في الجبال أشرا  وبطرا  من غير حاجة إلى  :فارهين
 .(5)سكناها مع الجد واالهتمام في بناء هذه البيوت في الجبال

بحال  ب ي وت   :بن كثير في تفسير هذه اآلية اقال  ت ونح م نح ٱۡۡل  تحۡنح  َٰر ه يح وح  ا فح

                                                           

 (. 5/421)ج( المحرر الوجيز، ابن عطية(1
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شرهين أشرين  وفي رواية عنه : .حاذقينبمعنى  :بن عباس وغير واحد: فارهينا قال
ن قوم ثمود كانوا يتخذون من تلك فإ، وهذا اختيار مجاهد وجماعة، وال منافاة بين القولين

وكانوا حاذقين ، المساكن التي نحتوها في الجبال بيوتا أشرا  وبطرا  من غير حاجة إلى سكناها
 .(1)وشاهد مساكنهم رِ جَ الى الحِ  بَ هَ ذَ من لكما هو المشاهد من حالهم ، متقنين لنحتها ونقشها

 التقدم الزراعي لقوم ثمود: -ت

 فقد أعطاهم اهلل  ،النعيم الذي عاشه قوم ثمود في تقدمهم الزراعي لقد بين اهلل 
لحسنها وجمالها الخالب  فقد وصفها اهلل  ،البساتين الجميلة والزروع الكثيرة والثمار اليانعة

ا  :بالجنات، ومن كثرة الزروع واألصناف فيها  والعيون المتفجرة فيها فقال اهلل  ونح ِف  مح ك  ت َۡتح
ح
أ

نحا  ءحام ن يح  َٰه  َٰت   ١٤٦هح نَّ ي ون   ِف  جح وع   ١٤٧ وحع  ر  ز      وح
ۡ َنح يم وح ا هحض  هح لۡع   [.842-841]الشعراء:طح

 : أي ال تظنوا أنكم تتركون دياركم آمنين متمتعينه سيد قطب في تفسير الشهيد تحدث 
بل عليكم ، العمل ىعلوأن ال دار للجزاء  ،بالجنات والعيون والزروع والثمار والنخيل والبساتين

واألمن من األعداء لن يدوم، وأنكم عائدون إلى ربكم،  أن تتذكروا أن ما أنتم فيه من النعيم
 .(2)وشرهاوستحاسبون على أعمالكم خيرها 
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 المطلب الثالث
 (عاد وثموديهمان هود وصالح عليهما السالم وقوميمقارنة موضوعية بين النبي)
 :و صالح  مقارنة موضوعية بين هود -0
                       : النسب  -أ

 إلي قومه عاد ا  قد نسب كل نبي من األنبياء إلي قومه فقد نسب هود ن اهلل إ
ود  ِإَو تعالى:فقال  ۡم ه  اه  خح

ح
د  أ َٰ داح  .[15:]االعراف  اۚ َلح

َٰل ح  وح  لقومه فقال تعالى: ا  نبيه صالح وقد نسب اهلل  ۡم صح اه  خح
ح
ودح أ َٰ ثحم   [.18:]هود اۚ إ َلح

هود بن عبد اهلل بن رباح بن الخلود بن عاد بن عوص بن إرم بن سام  "أما هود فهو
 ." (1)بن نوح

صالح بن عبد ماسح بن عبيد بن حاجر بن ثمود بن عابر بن إرم   "وأما صالح فهو
بن سام بن نوحا

(2).  

قد نسب كل من هود وصالح عليهما السالم إلى   ونالحظ بعد سرد اآليات أن اهلل
من النبيين عليهما السالم يلتقيان  وفي الرواية التاريخية نجد أن كال   ،جدهم األكبر عاد وثمود

عليهما السالم يرجع  ا  وصالح ا  في النسب عند إرم بن سام بن نوح وهنا نستطيع القول بأن هود
 .نسبهما الي نبي اهلل نوح

 :                   البعثة  زمن -ب
نجد عليهما السالم للناس مبشرين ومنذرين ألقوامهما،  ا  هودا  وصالح  اهللبعث  الم

فقد بعثه اهلل  ،وأن اهلل قد أختاره قبل نبيه صالح ،هو األسبق في البعثة ا  أن نبي اهلل هود
 فقال تعالي عن السبق في البعثة  ،في النسب وهو من قوم عاد وهمفهو أخ ،لقومه عاد

ت ه ۡم   :حسب الترتيب الزمني لألقوام
ۡ
حۡم يحأ ل

ح
 ٱَّلَّ ينح م نأ

 
ۡبل ه ۡم قحوۡم  ن   نحبحأ د   وح  قح ودح وحقحوۡم   وحداح ثحم  َٰه يمح  وح إ بۡرح

ن َكح  َٰك  لح ۡم وح ه  حۡظل مح نح ٱَّللَّ  َل  ا َكح مح َٰت   فح م ب ٱۡۡلحي  نح ل ه  ۡم ر س  تحۡته 
ح
ِۚ أ َٰت  ۡؤتحف كح ۡديحنح وحٱلۡم  َٰب  مح ۡصحح

ح
أ ۡم وح ه  سح نف 

ح
ْ أ ن و ا

ۡظل م ونح   .[21]التوبة:يح

                                                           

 (.8/181تاريخ الرسل والملوك، الطبري)ج( (1
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السبق في البعثة والنبوة على نبي اهلل   يثبت لنا أن لهودفهذا الترتيب القرآني 
(1)أول من نطق وتحدث بالعربية  ا  بن كثير أن هودا رويذك، صالح

. 

 بعد  وقد بعثه اهلل ،فلم يكن له السبق في النبوة والبعثة على هود   أما صالح
لثمود يدعوهم إلي عبادة اهلل   فقد أرسله اهلل ،وكان من أشرفهم نسبا  ، لقومه ثمود هود
للعرب كما أخبرت كتب  ثَ عِ وقيل أنه بٌ ، وهذا بعد عاد قوم هود ،األصنام وترك عبادة ،وحده

فيهم  رأىكان صاحب  ألنهعليهم  سيدا   ا  أن يكون صالحيرجون وكان قوم ثمود  ،التاريخ
و     :فقال تعالى رۡج  نتح ف ينحا مح َٰل ح  قحۡد ك  َٰصح ْ يح تحۡنهح  اقحال وا

ح
ۖ  أ ا َٰذح ۡب ح هح نحا ِإَونَّنحا قح ۡعب د  ءحابحا ؤ  ا يح ن نَّۡعب دح مح

ح
َٰنحا  أ ى

ك    ر نب لحِف  شح ۡه  م  ونحا  إ َلح ا تحۡدع   [.11]هود: ٖ م  مَّ

و    :   الصابوني في تفسير قول اهلل ذكر رۡج  نتح ف ينحا مح َٰل ح  قحۡد ك  َٰصح ۖ  قحال واْ يح ا َٰذح ۡب ح هح   ا قح
قبل تلك المقالة فلما قلتها انقطع  من الرأي والمشورة لما عندك نرجو أن تكون فينا سّيدا  كنا  أي

 .(2)رجاؤنا فيك

وهذه اآلية تدل على تقدم قوم هود على قوم صالح في الترتيب الزمني وأن قوم ثمود 
 ٱَّلَّ ينح م ن  : قال اهلل .عادقوم بعد  اكانو 

 
ت ه ۡم نحبحأ

ۡ
حۡم يحأ ل

ح
ۡبل ه ۡم قحوۡم  ن وح  أ د   قح ثحم ودح وحقحۡوم   وحداح َٰه يمح  وح إ بۡرح

ن َكح  َٰك  لح ۡم وح ه  حۡظل مح نح ٱَّللَّ  َل  ا َكح مح َٰت   فح م ب ٱۡۡلحي  نح ل ه  ۡم ر س  تحۡته 
ح
ِۚ أ َٰت  ۡؤتحف كح ۡديحنح وحٱلۡم  َٰب  مح ۡصحح

ح
أ ۡم وح ه  سح نف 

ح
ْ أ ن و ا

ۡظل م ونح   [.21]التوبة: يح

 :فيهم الذين بعثواقوام من حيث األ -ت
بعثة األنبياء عليهم  ا  قد أخبر رسوله محمد  يجد أن اهلل  اهللن القارئ لكتاب إ

بعثه اهلل لقومه رسوال   فإبراهيم  ،األقوام الذين بعث فيهم األنبياء السالم وقد بين اهلل 
يئا  ومن عبادة األصنام إلى عبادة اهلل وحده وال يشركوا به ش ر؛ليخرجهم من الظلمات الى النو 

نبيا  إلى بنى إسرائيل ونحن  ثَ عِ بٌ  وموسى  ،فهذا منهج األنبياء من لدن آدم إلى محمد
فنبي اهلل ، عليهما السالم ا  وصالح ا  هود اهلل ءنبيافيهم أ ثَ ُبعِ عن األقوام الذين بصدد الحديث 

يدعوهم فبعثه اهلل فيهم نبيا ، وكان منهم، بعث إلى قوم عاد وهم قومه الذي عاش فيهم  هود
ود  ِإَو :إلى عبادة اهلل وحده فقال تعالى ۡم ه  اه  خح

ح
د  أ َٰ داح ْ ٱَلح وا وۡم  ٱۡعب د  َٰقح َٰه  اۚ قحالح يح م م  ۡن إ لح ا لحك  ح مح َّللَّ

ۥ ۚ  ۡي ه  ونح  غح فحلح تحتَّق 
ح
 .[15:]االعراف   أ
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ودعاهم إلى  عاد،بعثه اهلل في قومه  ا  دفمن خالل دراسة هذه اآلية نعلم أن هو 
يدعوهم إلى عبادة اهلل  ،إلى قومه ثمود  فقد بعثه اهلل  ا  أما نبي اهلل صالح اهلل.عبادة 

ا  : فقال ه اهللقد بينو به شيء  وحده وال يشركوا َٰل ح  ۡم صح اه  خح
ح
ودح أ َٰ ثحم  ۡلنحا  إ َلح رۡسح

ح
ۡد أ لحقح  [.45]النمل: وح

 :صالح قوم وبين ثمود مقارنة بين عاد قوم هود -8
 من حيث نسب كل قوم منهما: -أ

عاد بن هو:  "نسب عاد بن األثير اقد ذكر فأما قوم عاد كما أخبرت كتب التاريخ 
َكاُنوا َأْهَل َأْوثَان  َثاَلَثة  ُيَقاُل أِلََحِدَها ُضَرا،  ،األوليوهو عاد ، ن سام بن نوحُعوض بن إرم ب

 .(1)"َوِلآْلَخِر َضُموُر، َوِللث اِلِث اْلَهَبا

 .(2)"بةار ويقال أنهم من العرب الع"

جاثر بن هي قبيلة ثمود نسبت إلى جدهم األكبر ثمود بن ": عن نسب ثمود قال الطبري
 .(3)"حإرم بن سام بن نو 

 .حسب ما أفادت الرواية التاريخية بهم في جدهم األكبر نوح يلتقي نس القومين ونالحظ أن 

وأن اهلل قد ،   جدهم األكبر نوحنسب في  ومن هنا نجد أن نسب النبيين  وقومهما  يلتقيان 
 نسب كل قوم إلى جدهم األول كعاد وثمود.

 الزمن:  -ب
زمن سابق لزمن ثمود ويدل على ذلك قول ن قوم عاد كانوا في ذكر القرآن الكريم أ

ۡبل ه ۡم قحوۡم  ن وح   : اهلل  ٱَّلَّ ينح م ن قح
 
ت ه ۡم نحبحأ

ۡ
حۡم يحأ ل

ح
د   أ ودح وحقحوۡم   وحداح ثحم  ۡديحنح  وح َٰب  مح ۡصحح

ح
أ َٰه يمح وح إ بۡرح

ۡم يح  ه  سح نف 
ح
ْ أ ن و ا َٰك ن َكح لح ۡم وح ه  حۡظل مح نح ٱَّللَّ  َل  ا َكح َٰت   فحمح م ب ٱۡۡلحي  نح ل ه  ۡم ر س  تحۡته 

ح
ِۚ أ َٰت  ۡؤتحف كح  ۡظل م ونح وحٱلۡم 

 .[21]التوبة:

 يب الزمني.فهنا يتبن لنا األسبقية الزمنية لقوم عاد وأن  قوم ثمود هم بعدهم في الترت

 

                                                           

 (.8/29)ج ( الكامل في التاريخ، ابن األثير(1
 (.8/831(،البداية والنهاية، ابن كثير)ج8/181)ج ( تاريخ الرسل والملوك، الطبري(2
 (.8/112( انظر: تاريخ الرسل والملوك، الطبري )ج(3
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 :السكن والموطن -ت
 :  ويدل على ذلك قوله ،، تسكن منطقة األحقافا  نبي اهلل هودكانت عاد قوم  -8

 
ح
لۡف هۦ   أ يۡه  وحم ۡن خح ر  م ۢن بحۡي  يحدح لحت  ٱِل ذ  اف  وحقحۡد خح ۡحقح

ح
ۥ ب ٱّۡل ه  رح قحوۡمح نذح

ح
د  إ ذۡ أ ا داح خح

ح
ۡر أ و اْ إ َّلَّ وحٱۡذك  َّلَّ تحۡعب د 

يم   ظ  ابح يحۡوم  عح ذح ۡم عح لحۡيك  اف  عح خح
ح
ح إ ّن    أ  .[18]األحقاف:ٱَّللَّ

اف  ب    الرازي في تفسير قوله تعالى: تحدث ۡحقح
ح
بين عمان  بن عباس: هو واد  اقال  ٱّۡل

 .(1)ومهرة وكان يسكنه قوم عاد
اف  ب    :وذكر البيضاوي في تفسيره  ۡحقح

ح
وكان قوم عاد يسكنون بين رمال مشرفة  ٱّۡل

 .(2)على البحر بالشجر من اليمن
  ذلك اهللأما مساكن قوم نبي اهلل صالح قوم ثمود فقد سكنوا منطقة الحجر كما بين 

   َٰب ۡصحح
ح
بح أ ذَّ ۡد كح لحقح ل يح وح رۡسح  [.08]الحجر:ٱۡۡل ۡجر  ٱلۡم 

هو وادي بين الحجاز والشام كان يسكنه ٱۡۡل ۡجر    :في تفسير قوله تعالى قال االلوسي
 .(3)نبي اهلل صالح وقومه ثمود

َٰب    قال ابن عاشور في تفسير قوله تعالى: ۡصحح
ح
الحجر هم ثمود وأصحاب  ٱۡۡل ۡجر  أ

هو المكان المعروف بوادي القرى  ٱۡۡل ۡجر    . وقال في تفسير قوله تعالى:كانوا ينزلون الحجر
وهو مكان بين المدينة والشام وهو المعروف في عصرنا باسم مدائن صالح وهي على الطريق 

 . (4)من خيبر إلى ثمود

 :الحضارة -ث
 : يدها يدل على ذلكيوتش ،قصوروبناء القوم عاد قد برعوا في بناء المصانع  -8

  ر نع  
ۡن ونح ب ك    تَح

ح
ونح  ١٢٨ونح تحۡعبحث   ءحايحة   أ ُۡل   ۡم َتح ان عح لحعحلَّك  صح ونح مح تحتَّخ ذ     [.819-811]الشعراء: وح

قصر جمع مصنع وهو ما صنع وأتقن في بنائه من « المصانع» "قال ابن عطية :
 .(5)"للماء ذخآمشيد ونحوه، قال قتادة هي م

                                                           

 (.11/14( انظر: مفاتيح الغيب، الرازي)ج(1
 (.5/885( انظر: أنوار التنزيل، البيضاوي )ج(2
 (. 2/389( انظر: روح المعاني، األلوسي)ج(3
 (. 84/23( انظر: التحرير والتنوير، ابن عاشور)ج(4
 (.4/131( المحرر الوجيز، ابن عطية)ج(5
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ونح  : هسيد قطب في تفسير  الشهيد ذكرو  ُۡل   ۡم َتح ان عح لحعحلَّك  صح ونح مح ذ  تحتَّخ  د  أن قوم عا وح
حتى لتتخذ المصانع لنحت الجبال  ،من الحضارة الصناعية والعمرانية مبلغا يذكر اكانوا قد بلغو 

خاطر القوم أن هذه في  وحتى ليجول ،وبناء القصور، وتشييد العالمات على المرتفعات
المصانع وما ينشؤونه بوساطتها من البنيان كافية لحمايتهم من الموت، ووقايتهم من مؤثرات 

 .(1)ومن نقب اللصوص وحوادث الدهر الجو ومن غارات األعداء
قد أعطاهم قوة في األجساد لم تكن ألحد غيرهم فقال   ومن حضارتهم أيضا  أن اهلل  

اد    :ىقال تعال  اهلل ه كح ب عح ۡيفح فحعح ح رح حۡم تحرح كح ل
ح
اد ٦أ ا ِف   ٧ٖ  إ رحمح ذحات  ٱلۡع مح ۡلحۡق م ۡثل هح حۡم َي  ٱلَِّت  ل

َٰد      .[1-1]الفجر:٨ ٱۡۡل لح

:أي قوم عاد أصحاب البناء العالي الثابت باألعمدة التي لم ه البقاعي في تفسير ذكر و 
يقدر أحد في ذلك الوقت على بناء مثل بناء تلك  والتي لم يستطع أو، يكن في هذه البالد مثلها

وطيب وخصب أرضها وحسن  ،فجير أنهارها وتقسيم المياه فيهاالمدينة ومرافقها وثمارها، وت
ولم يخلق اهلل مثل أهلها الذين بنوها ، وما وجد فيها من النعم التي ال تعد وال تحصى، أطيارها

 .  (2)في قوة أجسادهم وعظيم شأنهم
وقد كانت  ،العالي، وفي البناء أن قوم عاد قد برعوا في تشييد القصورونالحظ 

وهذا لم يقدر  ،فوق الجبالفقد شيدو القصور  ،في تلك الفترة ولم يخلق مثلها ،أجسادهم قوية
المفسرين يسقون بها  بعض وهي المصانع على قول ،خذ للماءآواتخذوا م ،غيرهم عليه أحدٌ 

 زروعهم وأرضهم.
واستقرار في حياتهم  ،ثمود فكانوا أهل حضارة وتقدم سياسي وعمراني أما قوم -1 

 وقد كانوا خلفاء قوم عاد في الحضارة  ،اهلل عليهم بهذه النعم الكثيرة نّ المعيشية فمَ 
د    فقال تعالي: ا ءح م ۢن بحۡعد  داح لحفح ۡم خ  عحلحك  ْ إ ۡذ جح و ا ر  ۡم  وحٱۡذك  ك 

ح
هحوَّأ ۡرض  وح

ح
ا ِف  ٱّۡل ول هح ه  ونح م ن س  تحتَّخ ذ 

ور   ت ونح ق ص  تحۡنح  بحالح ب ي وت  ا وح و اْ ءحاَّلح  ٱۡۡل  ر  ينح اۖ فحٱۡذك  د  ۡفس  ۡرض  م 
ح
َّلح تحۡعثحۡواْ ِف  ٱّۡل  [.24:]األعراف  ءح ٱَّللَّ  وح

حسانه إليكمأ قال المراغي في تفسير اآلية الكريمة : إذ جعلكم  ،ي تذكروا نعم اهلل وا 
 .(3)..عاد في الحضارة والعمران والقوة والبأس والمنعةخلفاء لقوم 

 ولكن تميز قوم ثمود على قوم عاد في العمران فقد نحتو بطون الجبال بيوتا لهم بطريقة فنية 
                                                           

 (.1181-3/1119( انظر: في ظالل القرآن، قطب )ج(1
 (.11-11/12( انظر: نظم الدرر في تناسب اآليات والسور، البقاعي)ج(2
 (.1/899( انظر: تفسير المراغي، المراغي)ج(3
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على جميع  لقوم ثمود العمرانالتميز في ومن األدلة الواضحة على ،   ، أخبر اهللرائعة كما
ت ونح  :قول اهلل  األقوام وخاصة قوم عاد تحۡنح  بحالح ب ي وت   وح  [.24:]األعراف ٖۖاٱۡۡل 

ت ونح  قال الشوكاني في تفسير هذه اآلية : تحۡنح  بحالح ب ي وت   وح أي تتخذون في الجبال "ٖۖاٱۡۡل 
صخور بيوتا تسكنون فيها، وقد كانوا لقوتهم وصالبة أبدانهم ينحتون الجبال فيتخذون هي  التي

 .(1)"األبنية والسقوف كانت تفنى قبل فناء أعمارهمفيها كهوفا يسكنون فيها ألن 

وقد برعوا في بناء القصور في بطون الجبال بطريقة فنية متقنة ومميزة عن بقية األقوام األخرين 
بحال  ب ي وت   فقال : فقد أخبر اهلل  ت ونح م نح ٱۡۡل  تحۡنح  َٰر ه يح وح  [.849]الشعراء:ا فح

بحال  ب ي وت   اآلية :بن كثير في تفسير هذه ا وقال ت ونح م نح ٱۡۡل  تحۡنح  َٰر ه يح وح                     ا فح
بمعنى حاذقين .وفي رواية عنه :شرهين أشرين وهذا  بن عباس وغير واحد: فارهين :اقال 

فأن قوم ثمود كانوا يتخذون من تلك المساكن ، اختيار مجاهد وجماعة، وال منافاة بين القولين
وكانوا حاذقين متقنين ، في الجبال بيوتا أشرا  وبطرا  من غير حاجة إلى سكناهاالتي نحتوها 
 .(2)من ذهب الى الحجر وشاهد مساكنهملكما هو المشاهد من حالهم ، لنحتها ونقشها

 من حيث جنسية القومين: -ج

وهي المنطقة  ،فقوم عاد سكنوا منطقة األحقاف ،شبه الجزيرة العربية انسكن القوم
وهي المنطقة  ،وقوم ثمود سكنوا منطقة الحجر ،الواقعة بين عمان إلى حضر موت واليمن

واهلل  بٌ الواقعة بين الشام والحجاز، ولعل سكان هذه المناطق هم من العرب وأن القومين هم عر 
 .أعلم

ود   محمد األمين الشافعي:قال  ا ثحم  مَّ
ح
عرب ا، منازلهم بالحجر كانوا أي:  " ،[5]الحاقة:فحأ

  بين الشام والحجاز يراها حجاج الشام ذهاب ا واياب ا.

   د ا داح مَّ
ح
أ كانت منازلهم باألحقاف، وهي الرمل بين عمان إلى حضرموت واليمن،  [،1]الحاقة:وح

ا  .(3)"وكانوا عرب ا أيض 

                                                           

 (.1/158)ج اني( فتح القدير، الشوك(1
 (.1/851( انظر: تفسير القرآن العظيم، ابن كثير )ج(2
 (. 31/841( حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن، الشافعي)ج(3
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الجزيرة العربية ويرى الباحث: أن قوم عاد وقوم ثمود هم من العرب الذين سكنوا شبه 
قول  ويدل على هذاوهما من العرب  ،عليهم السالم ا  ونبيه صالح ا  يهم نبيه هودلوأن اهلل أرسل إ

ا  ح  اهلل تعالى: نحۡهد ي محن  وحمح ا ء  وح حشح ي ض    ٱَّللَّ  محن ي ۡمۖ فح حه  ح ل حي    َ ان  قحۡوم هۦ  َل  ول  إ َّلَّ ب ل سح ۡلنحا م ن رَّس  أ رۡسح
ا ء ۚ وح  حشح ز نز  ٱۡۡلحك يم  ي وح ٱلۡعح   .[4]ابراهيم:ه 
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  المبحث الثاني:
 ح عليهما السالم وأساليب دعوتهماالتعريف بدعوة هود وصال

 المطلب األول
 التعريف بدعوتي هود وصالح عليهما السالم والمقارنة بينهما

 
 لقومه: أولا: التعريف بدعوة نبي اهلل هود

  ،بها األنبياء عليهم السالم من أعظم المهمات التي كلف اهلل  ن الدعوة إلى اهلل إ
رسول  عن أبي هريرة قال: قال،فكانت مهمة األنبياء عليهم السالم هي الدعوة إلى توحيد اهلل 

 والدعوة إلى ترك الشرك باهلل {(1)واألنبياء إخوة لعالت، أمهاتهم شتى ودينهم واحد }:  اهلل
 شك أن هذه المهمة العظيمة ال يكلف بها إال الرجال العظماء أمثال  وال ،بالقول والفعل

، فكان األنبياء عليهم السالم على قدر المسئولية وعلى قدر هذا التكليف، األنبياء عليهم السالم
وبذلوا الجهد والتعب وأفنوا أعمارهم في ، فقدموا  الغالي والنفيس في سبيل الدعوة إلي اهلل 

خراجهم من الظلمات إلى النور، ى توحيد اهلل دعوة أقوامهم إل العباد إلى عبادة  ومن عبادة ،وا 
وقفوا في  ال شريك له، فاألنبياء عليهم السالم في دعوتهم إلى اهلل  واحد   رب العباد، رب  

وقد بين األنبياء عليهم السالم للناس سبل ، أشرف مقام بسعيهم بين الناس لتعريفهم باهلل 
يقة النجاة من النار إلى الجنة، وحذروا الناس من سبل الغواية وطريق الشيطان التي الهداية وطر 

خلقهم لهدف واحد وهو  فإنماعندما خلق الخلق   تصل بهم إلى النار والعياذ باهلل، فاهلل 
ون   :عبادته وحده ال شريك له فقال اهلل  حۡعب د  نسح إ َّلَّ َل  لحۡقت  ٱۡۡل نَّ وحٱۡۡل  ا خح  [.51]الذاريات: وحمح

ون  "  في تفسير قوله تعالى: قال القرطبي حۡعب د  نسح إ َّلَّ َل  نَّ وحٱۡۡل  لحۡقت  ٱۡۡل  ا خح  وحمح

 .(2)"وما خلقت أهل السعادة من الجن واإلنس إال ليوحدونالمعنى:  

عن دعوة نبي يمكن للباحث أن يتحدث ،  فبعد هذا السرد السريع في الدعوة إلى اهلل 
عصوا  مألنه، قوم نوح بالطوفان لغضبه عليهم بعد أن أغرق اهلل ف، لقومه عاد اهلل هود 

منوا معه في آوالذين   ا  فنجى اهلل نوح، وأشركوا في عبادته األصنام وعبدوا نوح،أمر نبيهم 
                                                           

( رقم 4/812)ج(وأذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت)( صحيح البخاري، البخاري، كتاب أحاديث األنبياء، باب (1
 .3443الحديث 

 (.82/55م، القرطبي)ج( جامع األحكا(2
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شريك له  ولكن ده ال السفينة وبعد نجاتهم من الغرق  انتشر التوحيد وعبادة اهلل  في األرض وح
الناس يعبدون األصنام بعد قوم  بعد ذلك كثرت البشرية ومضى الزمان وطال عليهم األمد، فبدأ

كان لهم أصنام يعبدونها من دون اهلل الجبار و  ،قوم عاد قوم نبي اهلل هودفكان ، نوح 
هم عليه من  وأن يتركوا ما ،إلى قومه يدعوهم إلى عبادة اهلل وحده دا  نبيه هو  فأرسل اهلل 

في  فكانت رسالته لقومه رسالة جميع األنبياء عليهم السالم عندما أخبر اهلل  ،عبادة غير اهلل
 بفحوى رسالة األنبياء جميعا  . ا  كتابه مخبرا  نبيه محمد

ة     فقال تعالى: مَّ
 
  أ

ۡثنحا ِف  ّل   ۡد بحعح لحقح ن  ٱعۡ  وح
ح
وَّل  أ ح رَّس  واْ ٱَّللَّ َٰغ وتح ب د   [.31] النحل: ٖۖوحٱۡجتحن ب واْ ٱلطَّ

ة   الطبري في تفسير قوله تعالى: ذكر مَّ
 
  أ

ۡثنحا ِف  ّل   ۡد بحعح لحقح ن  ٱعۡ  وح
ح
وَّل  أ ح رَّس  واْ ٱَّللَّ ولقد  ب د 

سلفت قبلكم رسوال كما بعثنا فيكم بأن اعبدوا اهلل وحده ال ضت و م بعثنا أيها الناس في كّل أمة
َٰغ وتح . وأفردوا له الطاعة، وأخلصوا له العبادةشريك له،  ْ ٱلطَّ ن ععدوا تيقول: واب ٖۖوحٱۡجتحن ب وا

 .(1) الشيطان، واحذروا أن يغويكم، ويصْدكم عن سبيل اهلل، فتضلواطريق 
ة   السعدي في تفسير قوله تعالى: ذكر مَّ

 
  أ

ۡثنحا ِف  ّل   ۡد بحعح لحقح ن  ٱعۡ  وح
ح
وَّل  أ واْ رَّس  ح ب د   ٱَّللَّ

على جميع األمم، وأنه ما من أمة متقدمة أو متأخرة إال وبعث اهلل م الحجة اأنه أق اهلل  يخبر
وأن  فيها رسوال وكلهم متفقون على دعوة واحدة ودين واحد، وهو عبادة اهلل وحده ال شريك له

 .(2)يجتنبوا عبادة األصنام

فأرسل اهلل ، من بين تلك األمم قوم عاد الذين طغوا في البالد بالفساد وعبادة غير اهلل  فكان
دعوته  تفكان ،منهم وأخاهم في النسب والقبيلة ال الدين ا  وكان واحد ،إلى قومه عاد ا  نبيه هود

ود  ِإَو لقومه هي دعوة التوحيد وعبادة اهلل وحده قال تعالى: ۡم ه  اه  خح
ح
د  أ َٰ داح واْ ٱَلح وۡم  ٱۡعب د  َٰقح ح اۚ قحالح يح َّللَّ

ا ۥ ۚ  مح ۡي ه  َٰه  غح م م  ۡن إ لح ون لحك  فحلح تحتَّق 
ح
 [.15]األعراف: ٖحأ

ۡم ه ود  ِإَو :المراغي في تفسير قوله تعالىذكر   اه  خح
ح
د  أ َٰ داح واْ ٱَلح وۡم  ٱۡعب د  َٰقح ا اۚ قحالح يح ح مح َّللَّ

َٰه   م م  ۡن إ لح ۥ ۚ  لحك  ۡي ه  فحلح  غح
ح
ونح أ  ا  أحد معهشركوا ادة هلل وال تأي قال هود لهم: يا قوم أفردوا العب تحتَّق 

ون ، في العبادة فحلح تحتَّق 
ح
لتنجوا من  ،ربكم وتبتعدون عما يسخطه من الشرك والمعاصي   أ

(3) عقابه
. 
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واْ ٱ  الطبري في تفسير اآلية : ذكر وۡم  ٱۡعب د  َٰقح َٰه  يح م م  ۡن إ لح ا لحك  ح مح ۥ ۚ  َّللَّ ۡي ه  ونح  غح فحلح تحتَّق 
ح
          أ

، هغير معبود فأفردوا له العبادة، وال تجعلوا معه إله ا غيره، فإنه ليس لكم إله   يا قوم اعبدوا اهلل
دون كل والمنعم عليكم ، وهو خالقكم ورازقكم هاسو  ا  رب ونه، وتخافون عقابه بعبادتكمربكم فتحذر 

  .(1)ما سواه

واْ ٱ الشهيد سيد قطب في تفسير قوله تعالى : ذكرو  وۡم  ٱۡعب د  َٰقح َٰه  قحالح يح م م  ۡن إ لح ا لحك  ح مح ۡي ه َّللَّ  .غح
الكلمة التي ال تتبدل، وهي قاعدة هذه العقيدة التي ال توجد إال بها، وهي عماد الحياة  ذهه

وهي ، الهدف ووحدة الرباطالوجهة ووحدة اإلنسانية الذي ال تقوم على غيره، وهي ضمان وحدة 
الكفيل بتحرر البشر من العبودية للهوى، والعبودية ألمثالهم من العبيد، وباالستعالء على 

لطان كله في إن دين اهلل منهج للحياة، قاعدته أن يكون الس، الشهوات كلها وعلى الوعد والوعيد
 اهلل   يكون للناس إله غيروهذا هو معنى عبادة اهلل وحده، ومعنى أال  ،حياة الناس كلها هلل

نشائه وتدبيره بقدرة اهلل وقدرهو  ،بربوبيته لهذا الوجود والسلطان يتمثل في االعتقاد كما يتمثل  ، ا 
نشا وعلى نفس المستوى يتمثل في ، ئه وتدبير أمره بقدرة اهلل وقدرهفي االعتقاد بربوبيته لإلنسان وا 
في حياته العملية الواقعية، وقيامها على شريعته وأمره، تمثله  ،االعتقاد بربوبية اهلل لهذا اإلنسان
 ، كلها حزمة واحدة غير قابلة للتجزئة ال شريك له في العبادة  في التقدم بشعائر العبادة له وحده

ال فهو  . (2)من دونه ا  يتخذ إله معه، أو الشرك، وهو عبادة غير اهلل واقع في  وا 
، وما هو الركن وبعد سرد اآليات والرجوع إلى كتب التفسير فقد عرفنا دعوة هود 

 الصالة عليهم وعلى نبينانبياءدعوة الرسل واألوأن  ،بقدمها في هذه الدعوة المتميزة األساس
الناس  نويرشدو  ،واحدا  ال شريك له ا  إله  هي دعوة التوحيد وتعبيد الناس هللجميعا  السالم و 

وأتبعوا الهوى فكان  ،واتبعوا طريق الشيطان ،طريق الهداية بعد أن ضل الناس عن طريق الحق
الذل والهون في الحياة الدنيا والعذاب األليم في األخرة لمن كفر وأتبع هواه، وأما من آمن 

  .وصدق فكان له العز والتمكين في األرض في الحياة الدنيا، والجنة ونعيمها في األخرة 

 لقومه: ثانياا: التعريف بدعوة صالح 

فأرسل الرسل ألقوامهم  ،رسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كلهاهلل  أرسل
 ويحذرونهم من كل شر، يبلغون رساالت ربهم  ،يدعون الناس إلى كل خير، مبشرين ومنذرين
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الناس في كل وقت وحين حجة على   ويخشون اهلل وحده وال يخشون أحدا  سواه، فجعلهم اهلل
ويدعونهم إلى الجنة دار السالم، فكم من أرض  ،بين الناسفي األرض   ينشرون دين اهلل

أنارها األنبياء عليهم السالم بنور اإليمان باهلل والتوحيد، وكم من أمة أخرجوها من ظلمات 
نام إلى عبادة رب الشرك والجهل والضالل إلى نور اإلسالم والتوحيد، ومن عبادة العباد واألص

أولئك هم أنبياء اهلل ، ومن ضيق وكدر الدنيا إلى سعة الدنيا واألخرة، العباد وحده ال شريك له
   وهم ، الدعاة إلى التوحيد ودين الحق وعبادة اهلل وحده ال شريك له، فهم المفلحون حقا

فصدق اهلل ،   مع اهللفصدقوا العهد ، الفائزون في الدنيا واألخرة، فهم الذين عاهدوا اهلل 
هي أول المهام التي كلف اهلل بها أنبياءه عليهم السالم من لدن  والدعوة إلى اهلل  "، (1)معهم

، أنبياءه مبشرين ومنذرين  فبعث اهلل، س أمة واحدةفكان النا آدم عليه السالم إلى محمد
النار ومن طاعة الشيطان،  وينشطون لها؛ إلخراج الناس من الظلمات إلى النور، وإلنقاذهم من

 ."(2)وإلنقاذهم من طاعة الهوى إلى طاعة اهلل ورسوله

ٱٱٱٱٹٱٹ  زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب ىب ٱُّٱ
 ام يل ىل مل يك ىك مك اكلك يق ىق  يف ىف يث ىث نث مث
 حئ جئ يي ىي ني  مي زي ري ٰى ىنين نن من زن رن  مم

   [.183] البقرة:َّ حت جت هب  مب خب حب جب هئ خئمئ

متفقين على كلمة }ك ان  الناس أ م ةا واحدة{  أهل التفسير في تفسير هذه اآلية: ذكر
دريَس أو نوح  عليهم الس الم أو بعَد الطوفان الذي اهلك  الحق وديِن اإلسالم وكان ذلك بين آدَم وا 

   .(3)نوح به قوم

أي: كانوا على دين " {كان الناس أمة واحدة}: تعالى قولهالشوكاني في تفسير  قالو 
كان الناس أمة "معنى اآلية:  وقيل : ."(4)فاختلفوا فبعث اهلل النبيينوهو دين التوحيد، واحد 

 ."(5)واحدة كلهم كفار فبعث اهلل النبيين
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خلق الخلق  ألن اهلل ، صح وذلكث أن الرأي األول للشوكاني هو األويرى الباح
وعبدوا من دون اهلل ماال  ،فلو لم يتبع الناس طريق الشيطان والغواية ،جميعهم مسلمين موحدين

لما بعث اهلل النبيين والرسل يدعونهم إلى التوحيد  ،ولم يختلفوا في دينهم ،يضرهم وال ينفعهم
 وعباده اهلل وحده ال شريك له.

كانوا مجتمعين على الهدى، وذلك  أي )أي: كان الناس(" قال السعدي في تفسيره:
كفر فريق منهم وبقي الفريق اآلخر فالسالم، فلما اختلفوا في الدين  عشرة قرون بعد نوح عليه

 .(1)"على الدين، وحصل النزاع وبعث اهلل الرسل ليفصلوا بين الخالئق ويقيموا الحجة عليهم

وأختار اهلل أولئك األنبياء من صفوة  ،حينما بعث األنبياء بعثهم دعاة إليه ن اهلل إ
ودعوة الناس من عبادة العباد إلي  ،وجعلهم أنبياء بتحملهم أمانة الدعوة إلى اهلل وحده ،خلقه

ختارهم افكان من بين هؤالء الذين ،  ومن عبادة الطاغوت إلى عبادة اهلل ،عبادة رب العباد
اهلل لحمل هذه األمانة التي أبت السموات واألرض والجبال أن يحملنها أمانة الدعوة إلى الحق 

هي وظيفة الرسل  والدعوة إلى اهلل  "لدعوة إلى عبادة الخالق المنعم والرزاق ذو القوة المتينا
 . (2)"عليهم الصالة والسالم وطريقة من تبعهم بإحسان

إلى قومه ثمود ، اهلل  هممن نالهم شرف االصطفاء فأرسل كان نبي اهلل صالح ف
نوضح شيء في  وقد، وترك عبادة األصنام ،شيئا  به وحده وال يشركوا   يدعوهم إلى عبادة اهلل

هذه الدراسة مما لقوه األنبياء عليهم السالم من أقوامهم بشيء من األجمال ألن المطلب التالي 
أنبياء اهلل هم النواة األولى فيوضح أساليب الدعوة لألنبياء الكرام هود وصالح عليهما السالم 

 ، بل إن بياءه إلى الناس فقد أقام الحجة والدليل على الخلقفأن اهلل بأرسال أن  للدعوة إلى اهلل
ففي هذا المقام لنا  ،أنهم بلغوا رساالت ربهم ألقوامهمبأنبياء اهلل هم الحجة والشهود على أقوامهم 

أخا  لهم في منهم و  واحدا   كان صالح حيث مع قومه ثمود   وقفة مع نبي اهلل صالح
َٰل ح  ٖح  : اهللكما أخبر القبيلة والنسب  ۡم صح اه  خح

ح
ودح أ َٰ ثحم  ْ ٱإ َلح وا وۡم  ٱۡعب د  َٰقح ۚ قحالح يح م م  ۡن ا ا لحك  ح مح َّللَّ

م بحي  نحة   ا ءحتۡك  ۥۖ قحۡد جح ۡي ه  َٰه  غح ۡمۖ  إ لح ه  ك  ۖ  م  ن رَّ ۡم ءحايحة  ۦ  نحاقحة  ٱَّللَّ  لحك  ه َٰذ  ۡرض   هح
ح
ۡ  ِف   أ ك 

ۡ
ا تحأ وهح ر  َّلح  فحذح ٱَّللَّ ۖ وح

و ء   ا ب س  وهح م   تحمحس  َل 
ح
اٌب أ ذح ۡم عح ذحك  خ 

ۡ
يحأ   [.23]األعراف: فح
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ثمود: يا قوم اعبدوا قال لقومه   ا  صالحأن  : تحدث االمام الطبري مفسرا  لهذه اآلية
ة وبرهان على  اهلل وحده ال شريك له، فما لكم إله يجوُز لكم أن تعبدوه غيره، وقد جاءتكم ُحج 

فراده بالعبادة صدق ما أقول، وحقيقة ما إليه أدعو، من إخالص التوحيد هلل وحده وأن تتركوا ، وا 
، وتصديقي على أني له رسول. وبيِّنتي على ما أقول وحقيقة ما جئتكم به من ما تعبدون سواه

وصدق عند ربي، وحجتي عليه، هذه الناقة التي أخرجها اهلل من هذه الَهْضبة، دليال على نبّوتي 
 . (1)مقالتي، فقد علمتم أن ذلك من المعجزات التي ال يقدر على مثلها أحٌد إال اهلل

ْ ٱ :  قول اهلل عن السعدي في تفسيرهوتحدث  وا وۡم  ٱۡعب د  َٰقح ۡي هقحالح يح َٰه  غح م م  ۡن إ لح ا لحك  ح مح  َّللَّ
األمر بعبادة اهلل، هي ، نبياء والمرسلينألامن جنس دعوة إخوانه من  دعوة نبي اهلل صالح 

 (2)وبيان أنه ليس للعباد إله غير اهلل
. 

 

 ثالثاا: مقارنة موضوعية بين دعوة النبيين هود وصالح عليهما السالم ألقوامهما.
 :السالم ألقوامهما تبين لنا االتي وبعد سرد اآليات السابقة ومعرفة دعوة األنبياء عليهما

واصر أقد أرسل النبيين إلى أقوامهما وهما من نفس القبيلة في النسب وتجمعهما  أن اهلل  -8
 في كتابه الكريم.بذلك  القرابة مع أقوامهما كما صرح اهلل 

 كان له السبق في البعثة وحمل أمانة الدعوة قبل نبي اهلل صالح  ا  أن نبي اهلل هود -1
 .بعد أن أهلك اهلل قوم نوح  لقومه عاد ا  اهلل هود لوقد أرس

 بعد هود  وكان صالح ا  بعد أن أرسل اهلل هود حا  نبيه صال أرسل اهلل  -3
 . بل كان متأخرا  عن هود ،السبق في البعثة النبوية لقومه ولم يكن لصالح

فكان فحوى  ،ألقوامهم اعليهما السالم في جوهر وفحوى الدعوة التي بعثا به اتفق النبيان -4
 الدعوة إلى عبادة اهلل وحده وترك عبادة األصنام. وة هو ر الدعهوجو 

بالناقة  وقد أيده اهلل   ، إلى قومه ثمود يدعوهم إلى اهلل  ا  نبيه صالح  أرسل اهلل -5
  .لقومه عاد   ن لم يبين القرآن الكريم معجزة هودولك، على صدق دعوته آية ودليال  
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من خالل الدراسة لآليات التي تتحدث عن قصة هود وصالح عليهما السالم يتبن أن كل  -1
ولكن بأسلوب يختلف عن األخر ولكل نبي  ،نبي من األنبياء جاء يدعو الناس للتوحيد

 وهذا ما سنبينه في المطلب الثاني. ،طريقة وأسلوب في دعوته
   تعالى: كل أمة كان لها شريعة ومنهاج خاص بها كما قال  -2

ة   ل ك   ۡعح ۡم ِش  لۡنحا م نك  عح  جح
اج   ۚ وحم ۡنهح  ،وطريقة الدعوة تحاد المنهاج والشرائعا تحاد الدعوة ال يعنياف، [41]المائدة:  ا

 . فيتفقون في أشياء من ذلك ويختلفون في أشياء

وجاءت  ،نبياءألهكذا كانت دعوة ا   َأََل َتتَُّقونَ  محمد األمين الشافعي في تفسيره: ذكر
للتنبيه على أن بعثة األنبياء أسسها الدعاء إلى  ،لسان نوح وهود وصالح ولوط وشعيب على

معرفة اهلل سبحانه وطاعته فيما يقرب المدعو إلى الثواب ويبعده من العقاب، وأن األنبياء 
ن اختلفوا في تفصيل األحكام تبع ا الختالف األزمنة والعصور،  وأن مجتمعون على ذلك، وا 

األنبياء منزهون عن المطامع الدنيوية، ال يأبهون بها، وال يجعلونها قبلة أنظارهم ومحط 
 .(1)رحالهم
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 المطلب الثاني: 
 أساليب دعوتي هود وصالح عليهما السالم والمقارنة بينهما

 
 لقومه: أولا: أساليب دعوة نبي اهلل هود

 الدعوة بحكمة وتلطف ولين: -8

في   في الدعوة هي من أجمل األساليب التي يستخدمها الداعية إلى اهلل الحكمةإن 
أنبياءه بالدعوة إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة.                           فقد أوصى اهلل  ،دعوته

نحة     فقال تعالى: ة  ٱۡۡلحسح وۡع ظح ة  وحٱلۡمح ه  كح ب ٱۡۡل ۡكمح َ ي   رح َٰ سح هَّكح ٱۡدع  إ َلح ۚ إ نَّ رح ن  ۡحسح
ح
ح أ م ب ٱلَِّت  ِه  لۡه  َٰد  جح وح

ينح  ۡهتحد  ۡعلحم  ب ٱلۡم 
ح
وح أ َ يل هۦ  وحه  ۡعلحم  ب محن ضح َّ عحن سح

ح
وح أ  .[815]النحل:  ه 

نحة     :في تفسير هذه اآلية الزمخشري ذكر   ة  ٱۡۡلحسح وۡع ظح ة  وحٱلۡمح ه  كح ب ٱۡۡل ۡكمح َ ي   رح َٰ سح ٱۡدع  إ َلح
ينح  ۡهتحد  ۡعلحم  ب ٱلۡم 

ح
وح أ َ يل هۦ  وحه  ۡعلحم  ب محن ضح َّ عحن سح

ح
وح أ هَّكح ه  ۚ إ نَّ رح ن  ۡحسح

ح
ح أ م ب ٱلَِّت  ِه  لۡه  َٰد  جح                وح

إلى اإلسالم ِباْلِحْكَمِة بالمقالة المحكمة الصحيحة، وهي الدليل  الحق  (َسِبيِل َربِّكَ )ِإلى  أي أدعٌ 
وهي التي ال يخفى عليهم أنك تناصحهم بها ( َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة )الموضح للحق المزيل للشبهة 

: ادعهم بالكتاب الذي هو حكمة وموعظة يم فيها. ويجوز أن يريد القرآن، أوتقصد ما ينفعه
بالطريقة التي هي أحسن طرق المجادلة من الرفق واللين،  ( ُهْم ِبال ِتي ِهَي َأْحَسنُ َوجاِدلْ )حسنة 

عظ القليل والنصيحة من غير فظاظة وال تعنيف ِإن  َرب َك ُهَو َأْعَلُم بهم فمن كان فيه خير كفاه الو 
 .(1)خير فيه عجزت عنه الحيل، وكأنك تضرب منه في حديد باردال  اليسيرة، ومن

ن    "أبو السعود في تفسير قوله تعالى:قال  ۡحسح
ح
ح أ بالطريقة التي هي أحسُن   ب ٱلَِّت  ِه 

واستعماِل المقّدمات المشهورِة  ،ِ واختيار الوجِه األيسر ،من الرفق واللينِ  ،طرِق المناظرِة والمجادلة
طفاء  ِلَلهبهم ،تسكينا  لشَغبهم  ."(2)وا 

ة    الجزائري في تفسير قوله تعالى: ذكر : أي بالقرآن والمقالة المحكمة ب ٱۡۡل ۡكمح
 الصحيحة ذات الدليل الموضح للحق.

 
                                                           

 (. 1/144( انظر: الكشاف، الزمخشري )ج(1
 ( .5/858(  إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، أبو السعود )ج(2
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   نحة ة  ٱۡۡلحسح وۡع ظح  .(1)الرقيق الحسناللين  القولأي : هي مواعظ القرآن، وحٱلۡمح

األسمى  فعندما يخاطب الداعية القلوب ويستثير العواطف، فغاية الخطابة وهدفها
فمن أراد  ،الحصول على قوة التمكين واإلقناع، وهي معدودة من وسائل األمراء والسادة والزعماء

وكفى شرفا  أنها وظيفة ، الزعامة والسيادة في قومه كانوا يشترطون عليه الخطابة والتمكن فيها
غايتها  وشرف الخطابة بشرف، من األنبياء والمرسلين عليهم الصالة والسالمقادة األمم 

وهي إرشاد الناس إلى الحقائق وحملهم على ما ينفعهم في ، وللخطابة غاية ذات أمر عظيم
فمن خالل أساليبها التي يستخدمها الداعية إلى ، والخطابة متعددة األساليب، العاجل واآلجل

ويهيج المشاعر والخواطر نحو ، ويحرك العواطف، يمتلك القلوب، ويستميل النفوس ،   اهلل
 .( 2)ما يريد من دعوته

فكانت دعوة األنبياء عليهم السالم تملؤها الخطابة بأساليبها، ومن أساليبها الحكمة 
القرآن حسب منهج إلى قومه يدعوهم   أرسله اهلل، والتلطف واللين، فهذا نبي اهلل هود

تي تشير إلى ذلك والعبارات في القرآن الكريم كثيرة ال ،التلطف واللين في الدعوة بأسلوب الكريم
فمنها على سبيل اإلجمال } يا قوم، يا أبتي، يا بني{ وغير ذلك من األلفاظ التي تستميل القلوب 

 وتؤثر في النفوس وتحرك الضمائر الحية.
ود  ِإَو قال تعالى: ۡم ه  اه  خح

ح
د  أ َٰ داح ْ ٱَلح وا وۡم  ٱۡعب د  َٰقح ۥ ۚ اۚ قحالح يح ۡي ه  َٰه  غح م م  ۡن إ لح ا لحك  ح مح فحلح  َّللَّ

ح
أ

ونح    .[15:]االعراف   تحتَّق 

ود   وقال تعالى: ۡم ه  اه  خح
ح
د  أ َٰ داح واْ ٱِإَوَلح وۡم  ٱۡعب د  َٰقح م م  ۡن اۚ قحالح يح ا لحك  ح مح نت ۡم َّللَّ

ح
ۥ ۖ إ ۡن أ ۡي ه  َٰه  غح إ لح

ۡفَتح ونح   .[51]هود: إ َّلَّ م 

وۡم   الشهيد سيد قطب في تفسير قوله تعالى:تحدث  َٰقح   قحالح يح
، والتذكير باألواصر التي تجمعهم، لعل ذلك يستثير والتلطف واللين في القول بهذا التودد

 .(3)مشاعرهم ويحقق اطمئنانهم إليه فيما يقول. فالرائد ال يكذب أهله، والناصح ال يغش قومه

ا ويرجعوا إلى عبادة اهلل بتلطف ولين كي يؤمنو  قومه إلى اهلل يدعو  فقد كان هود
لما  ا  غليظ ا  لو كان ذا أسلوب شديدديدن األنبياء جميعا   عليهم الصالة والسالم،  و  وهذا ،وحده

                                                           

 (. 3/819( انظر: إيسر التفاسير، الجزائري )ج(1
عداد الخطيب، محفوظ )ج(2  (.8/85( انظر: فن الخطابة وا 
 (. 4/8191( انظر: في ظالل القرآن، قطب )ج(3
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الداعية أن يتحلى بأخالق األنبياء عليهم السالم وأن  لذلك ينبغي على، من قومه آمن معه أحد
ا   : يدعو الناس بأسلوب حكيم وكالم طيب جميل، قال تعالى مخاطبا  نبيه محمد  رحَۡححة  فحب مح

ۖ م  نح ٱ ۡول كح واْ م ۡن حح ض  نفح لۡب  َلح ل يظح ٱلۡقح ا غح نتح فحظا حۡو ك  ل ۡمۖ وح حه  تح ل  .[859]آل عمران:َّللَّ  ِل 

إلى في كتابه كيفية الدعوة إلى دينه وكيف تدعو من أشرك باهلل  وقد بين اهلل 
            ، عليهما السالم أسلوبا من أساليب الدعوة وهارون موسى قال تعالى معلما ،اإليمان

وَّلح َلح ۥ قحۡوَّل    تعالى: قالف ق    ن   فح
َٰ َلَّ ۡشح ۡو َيح

ح
ر  أ كَّ تحذح ۥ يح لَّه   .[44]طه: ا لَّعح

وَّلح َلح ۥ قحۡوَّل    لى:قوله تعا القرطبي في تفسيروذكر  ق    ن   فح
لدعوة إلى ا دليل على جوازهذا  اَلَّ

  .(1)باللين من القول لمن معه القوة، وضمنت له العصمةذلك  يكون وأن  ،اهلل 

حصول االهتداء ال  عليهم السالم من دعوة الرسل غايةالن إ بن عاشور:ذكر الطاهر او  
فإذا لم ينفع اللين مع المدعو وأعرض واستكبر جاز ، ر العظمة وغلظة القول بدون جدوىإظها

 .(2)في موعظته اإلغالظ معه

أي: سهال لطيفا، برفق ولين  [َفُقوَل َلُه َقْوَل َليِّنًا] "قال السعدي في تفسر قوله تعالى:
وأدب في اللفظ من دون فحش وال صلف، وال غلظة في المقال، أو فظاظة في األفعال، 

رُ َيَتَذ ]بسبب القول اللين  [َعلَّهُ لَ ] ما يضره فيتركه، فإن القول  [َأْو ََيَْشى]ما ينفعه فيأتيه،  [كَّ
 .(3)"اللين داع لذلك، والقول الغليظ منفر عن صاحبه

فالقول اللين ال يثير العزة باإلثم وال يهيج  "[َفُقوَل َلُه َقْوًَل َليِّناً ] قال الشهيد سيد قطب:
الكبرياء الزائف الذي يعيش به الطغاة. ومن شأنه أن يوقظ القلب فيتذكر ويخشى عاقبة 

 .(4)"الطغيان

هذا هو أسلوب األنبياء في دعوتهم ألقوامهم وأنهم كانوا يدعونهم بأسلوب التلطف 
 .سلوب في الدعوةأن يتحلوا بهذا األفلذا ينبغي على الدعاة اليوم ، واللين والحكمة

                                                           

 (.88/899)ج( انظر: الجامع ألحكام القرآن، القرطبي (1
 (. 81/115(  انظر: التحرير والتنوير، الطاهر ابن عاشور)ج(2
 (.8/581، السعدى )جتيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان(  (3
 (.4/1331( في ظالل القرآن، قطب )ج(4
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شق ي، وال هرفق في دعوتيأن ،  على الداعية إلى اهلل باز:عبد العزيز بن  تحدث 
العنيف المؤذي  ه، وال بأسلوبهوال بجهل هنفرهم بغلظتينفرهم من الدين، وال ي على الناس، وال

ؤثر في قلب يحتى كون حليما صبورا، سلس القياد، لين الكالم، طيب الكالم، يأن  هالضار، علي
ويلين لها، ويتأثر بها، ويثني  هلدعوتالمدعو ؤثر في قلب المدعو، وحتى يأنس ي، وحتى أخيه

 .(1)عليك بها، ويشكرك عليها، أما العنف فهو منفر ال مقرب، ومفرق ال جامع

إنسانا وقورا  رزينا  يزُن الكالَم   ا  ى هودير  عاد مع قومه لقصة هود  القارئأن 
قبل إلقائه، ويتجلى اإلخالص وُحسن النية على قسمات وجهه. فهو ال يقابل الشر  بمثله، بل ال 

الحكمة ، باهلل عليهم ويرغ بهم في االيمانمع قومه أبدا ، ويتلطف معهم بذِكر نعم يفارقه الّليُن 
 .(2)والرزانة واألَناة

 الدعوة بال أجر: -1

،   اهلل ، فأجره علىال ينتظر أجرا  من أحد في هذه الدنيا ن الداعية إلى اهلل إ
عن سهل بن سعد الساعدي، قال: أتى ، أيدي الناسأن يزهد فيما في الداعية  ويجب على

 فقالرجل، فقال: يا رسول اهلل دلني على عمل إذا أنا عملته أحبني اهلل وأحبني الناس؟  النبي
فالزهد ، (3){ازهد في الدنيا يحبك اهلل، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس}: رسول اهلل 

فلذلك كان أولى الناس بهذه الصفة هم قادة األمم األنبياء  ، هو من صفات الداعية إلى اهلل
جاء يدعو قومه إلى عبادة اهلل وحده ال شريك له  نبي اهلل هود فهذا ،والمرسلين عليهم السالم

 فقال لهم زاهدا  فيما عندهم .
ۡس  : كما ذكر اهلل 

ح
وۡم  َّلح  أ َٰقح لحۡيه    ح يح ۡم عح ِۚ ل ك  ن   رح ح ٱَّلَّ ي فحطح ۡجر يح إ َّلَّ لَعح

ح
اۖ إ ۡن أ ۡجر 

ح
فحلح  أ

ح
 أ

 . [58]هود:تحۡعق ل ونح 

ويبادر هود ليوضح لقومه أنها دعوة خالصة : اآلية القرآنية قائال   الشهيد سيد قطب فسر
إنما أجره  ،ا يطلب على النصح والهداية أجرا  وم، محضة، فليس له من ورائها هدفحة ونصي

 هذا الرد كان َل َأْسئَُلُكْم َعَليِْه َأْجراً الذي خلقه فهو به كفيل: مما يشعر أن قوله:  على اهلل 
أو  بناء على اتهام له أو تلميح بأنه يبتغي أجرا  أو كسب مال من وراء الدعوة التي يدعوها

                                                           

 (.41-8/45( انظر: الدعوة إلى اهلل وأخالق الدعاة، بن باز )ج(1
 (.1/113ان)ج( انظر: تيسير التفسير، القط(2
حكم  .4811حديث رقم  1/8323( سنن ابن ماجه، ابن ماجه،  كتاب الزهد، باب الزهد في الدنيا، ج(3

 األلباني: صحيح. 
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للتعجيب من أمرهم وهم يتصورون أن  ؟َأَفال َتْعِقُلونَ وكان التعقيب: ، يطمع في سلطانهم
الذي أرسله هو الرزاق الذي يقوِّت هؤالء   يطلب رزقا  من البشر، واهلل  رسوال  من عند اهلل

 .(1)الفقراء

أي: غرامة من أموالكم، على  َيا َقْوِم َل َأْسَأُلُكْم َعَلْيِه َأْجًرا السعدي في تفسيره:ذكر و 
نما أدعوكم وأعلمكم مجانا فال أريد أجرا   ما دعوتكم إليه، فتقولوا: هذا يريد أن يأخذ أموالنا، وا 

 .(2) الدينعلى تعليمكم 

إذا كانت مطهرة عن دنس الطمع،   أن الدعوة إلى اهلل: اآلية القرانية الرازي وفسر
 .(3)قوي تأثيرها في القلب

 َإِْن َأْجِرَي إَِل َعََل الَِّذي َفَطَرِِن َأَفال َتْعِقُلون  ما أدعوكم إليه، وأنه موجب لقبوله، منتف المانع
نما أريد األجر من الذي بعثني وهو رب العالمين عن رده  .(4)وا 

َيا َقْوِم َل َأْسَأُلُكْم َعَليِْه َأْجًرا إِْن َأْجِرَي إَِل القول في تأويل قوله تعالى: تحدث الطبري: 

 َعََل الَِّذي َفَطَرِِن َأَفال َتْعِقُلوَن 

ال أسألكم على ما أدعوكم : يا قوم عاد  لقومه هودول يقول تعالى ذكره مخبر ا عن ق
إِْن  جزاء  وثواب ا  أجرا  و  األوثان والبراءة منها، عبادة وخلع  وحده إليه من إخالص العبادة هلل

إلى اهلل،  وتي لكم ي وجزائي على نصيحتي لكم، ودعيقول: إن ثواب، َأْجِرَي إَِل َعََل الَِّذي َفَطَرِِن 
 .إال على الذي خلقني 

 أفال تعقلون   إلى اهلل وتي بتغي بدعأتعقلون أني لو كنت يقول: أفال   غير النصيحة
لكم، وطلب الحظ لكم في الدنيا واآلخرة، اللتمست منكم على ذلك بعض أعراض الدنيا، وطلبت 

 .(5)وطمعت فيما عندكم من مال منكم األجر والثواب

                                                           

 (.4/8192( انظر: في ظالل القرآن، سيد قطب )ج(1
 (.8/313( انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان، السعدي )ج(2
 (. 81/313خر الدين الرازي  )ج( انظر:مفاتيح الغيب، ف(3
 (.8/313( انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان، السعدي )ج(4
 (. 85/325( انظر: جامع البيان في تأويل القرآن، الطبري)ج(5
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أي ال أسألكم :َأْسَأُلُكْم َعَلْيِه َأْجًراَيا َقْوِم َل  بن عجيبة في تفسير قوله تعالى:اذكر 
  .تى يثقل عليكم، أو تتهموني ألجلهح المال أو الثواب على التبليغ

  إِْن َأْجِرَي إَِل َعََل الَِّذي َفَطَرِِن   بهذا خاطب كل رسول قوَمه إزاحة   ؛خلقنيأي الذي
  للتهمة، وتمحيصا  للنصيحة، فإنها ال تنجع ما دامت مشوبة بالمطامع. 

أفال تعقلون(1): أفال تستعملون عقولكم فتعرفوا المحق من المبطل، والصواب من الخطأ. 

 على قومه:  التذكير بنعم اهلل -3
                          وال تحصى، تعدُ نعم على عباده بنعم كثيرة ال قد أ ن اهلل إ

ۗ  :فقال  ا  وهح ۡص  ةح ٱَّللَّ  َّلح ُت  واْ ن ۡعمح د  ور   ٖحإ ن تحع  ف  ح لحغح  [.81]النحل:رَّح يم   إ نَّ ٱَّللَّ

ولما كانت المقدورات ال تحصر، وأكثرها نعم العباد مذكرة لهم بخالقهم،  البقاعي: ذكر
ْ  ٖحإ ن   من غير سبب منهم:قال تعالى ممتنا  عليهم بإحسانه  وا د   يا بني آدم. أي كلكم :تحع 

   َّةح ٱَّلل ن كان في واحدة فإن شعبها تفوت اهلل أي إنعام  ن ۡعمح الذي ال رب غيره، عليكم وا 
ۗ  الحصر  ا  وهح ۡص  عراضكم  ضبطتستطيعوا أي ال   َّلح ُت  عددها وال تبلغه طاقتكم مع كفرها وا 

حسانه جملة عن شكرها، فلو شكرتم لزادكم من فضله  .(2)وا 

ۗ    الشهيد سيد قطب في تفسير قوله تعالى:قال  ا  وهح ۡص  ةح ٱَّللَّ  َّلح ُت  ْ ن ۡعمح وا د   ٖحإ ن تحع 
يألفها فال يشعر بها إال أكثر النعم ال يدريها اإلنسان، ألنه على ،  ا اهللفضال  على أن تشكرو "

حين يفتقدها.. وهذا تركيب جسده ووظائفه متى يشعر بما فيه من إنعام إال حين يدركه المرض 
 .(3)"للتقصير ورحمته باإلنسان الضعيف إنما يسعه غفران اهلل ، فيحس باالختالل

في  اذكرهفي كتابه العزيز، الكثير من النعم الموجبة للشكر فأكثر من   وقد بين اهلل
م وقد أقر العباد بهذه النعم الجلية عليهووجه أنظار العباد إليها، ، كتابه، ونبه على هذه النعم

أوجد وأنعم عليهم بهذه النعم ومن أين فيمن وال تحصى، ليدفع العباد إلى التفكير  التي ال تعدُ 
مما يوجب الشكر على ، بغ اهلل نعمه على عبادهسوقد أ، وأن اهلل هو المستحق للعبادة، هامصدر 

في    ، فكلما زاد اهللوهذه النعم هي التي توجب على العبد التقرب من اهلل ، هذه النعم

                                                           

 (. 1/535( انظر: البحر المديد في تفسير القرآن المجيد، ابن عجيبة)ج(1
 (.88/831اآليات والسور، البقاعي)ج(  انظر: نظم الدرر في تناسب (2
 (.4/1814(  في ظالل القرآن، قطب )ج(3
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الموجبة للشكر والتذكير بهذه النعم ، قترب العبد من ربه وا، نعمه كلما زاد شكر العباد هلل 
فيكون ذلك ، ونعم جلية يوقظ القلوب وينبه الضمائر إلى ما يرتع فيه اإلنسان من خيرات عظيمة

تباع هدي، أدعى للمدعو أن يستجيب لداعي اهلل   والدخول في رضوانه.  هوا 
طالبا  منهم عبادة اهلل وحده ال  يذكرهم بنعم اهلل   ا  دنبيه هو   لذلك أرسل اهلل

، قومهأن يستثير عاطفة ونبذ عبادة األنداد واألوثان واألصنام، محاوال  بهذا التذكير ، شريك له

ا ءح وفقال لهم مذكرا :  ،عليهم  ويستميل قلوبهم  بتذكيرهم بنعم اهلل لحفح ۡم خ  عحلحك  ْ إ ۡذ جح ا و  ر  ٖحٱۡذك 
ۡم ِف  ٱۡلح  م ۢن بحۡعد  قحوۡم  ن وح   زحادحك  ۖ وح ة  طح ۡ

و اْ ءحاَّلح   لۡق  بحصط ر  ونح فحٱۡذك  ۡم ت ۡفل ح   .[19]األعراف: ءح ٱَّللَّ  لحعحلَّك 
ۡم ِف  ٱۡلح  في تفسير قوله تعالى: الطبريذكر  ۖ ٖحزحادحك  ة  طح ۡ

أي: زادكم  في   لۡق  بحصط
بذلك   اهلل ، وفي قواكم على قواهم، نعمة منأجسامكم طوال وِعَظم ا على أجسام قوم نوح

على عليكم، فاذكروا نعمه وفضله الذي فضلكم به عليهم في أجسامكم وُقَواكم،  واشكروا اهلل 
أي  ءح ٱَّللَّ  ءحاَّلح   .(1)األوثان واألندادعبادة  العبادة له، وترك اإلشراك به، وهجرذلك بإخالص 

ْ ءحاَّلح   النسفي في تفسير قوله تعالى:تحدث   .نعم اهلل و ا ر   يفأي: نعم اهلل عليكم  ءح ٱَّللَّ  فحٱذۡك 
 .(2)وما سواهما من عطاياه سادكموبسطة أجفي األرض  الفكماستخ

ا ءح م ۢن بحۡعد  قحوۡم  ن وح  و كثير في تفسير قوله تعالى:بن اأشار  لحفح ۡم خ  عحلحك  و اْ إ ۡذ جح ر            ٖحٱۡذك 
األرض بدعوته، ، الذي أهلك اهلل أهل عليكم إذ جعلكم من ذرية نوحاهلل  أي: واذكروا نعم

 .(3)ه قومه وكذبوه واتهموه بالسفاهةلما خالف

ا ءح م ۢن بحۡعد  و تفسير قوله تعالى:الشهيد سيد قطب في تحدث  لحفح ۡم خ  عحلحك  و اْ إ ۡذ جح ر  ٖحٱذۡك 
ۡم ِف  ٱۡلح  قحوۡم  ن وح   زحادحك  ۖ وح ة  طح ۡ

و اْ ءحاَّلح   لۡق  بحصط ر  ونح فحٱذۡك  ۡم ت ۡفل ح   ءح ٱَّللَّ  لحعحلَّك 
، وهذه القوة والبسطة، أن تستوجب شكر النعمة، الفاالستخهذا الشكر حقا  على فلقد كان 
عهدا : أن تتوقف سنته  وهم لم يأخذوا على اهلل ، من البطر، واتقاء مصير الغابرينوالحذر 

                                                           

 (.81/515( انظر: جامع البيان في تأويل القرآن، الطبري )ج(1
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وذكر النعم يوحي بشكرها  ،، بقدر معلومالتي ال تتبدل، والتي تجري وفق الناموس المرسوم
   .(1)في الدنيا واآلخرة والفوز وشكر النعمة تتبعه المحافظة على أسبابها ومن ثم يكون الفالح

  ر نع  أ قوله تعالى:بدليل على قوم عاد بنعم كثيرة    وقد أنعم اهلل
ۡن ونح ب ك     ءحايحة   ٖحتَح

ان عح ١٢٨ونح تحۡعبحث   ونح محصح تحتَّخ ذ  ونح وح ُۡل   ۡم َتح بَّار ننح  ١٢٩لحعحلَّك  ۡشت ۡم جح ۡشت م بحطح ح  ١٣٠ِإَوذحا بحطح ْ ٱَّللَّ وا فحٱتَّق 
ط يع ون  

ح
أ ا تحۡعلحم ونح  ١٣١وح م ب مح ك  محدَّ

ح
ْ ٱَّلَّ ي  أ وا َٰم   ١٣٢وحٱتَّق  نۡعح

ح
م ب أ ك  محدَّ

ح
هحن يح  أ َٰت   ١٣٣وح نَّ  وحجح

ي و  .[834-811]الشعراء:ن  وحع 

ثم وصل العظة بما يوجب قبولها بالتنبيه إلى نعم اهلل التي  تفسيره:المراغي في  قال
غمرتهم، وفواضله التي عّمتهم، وذكرها أوال مجملة ثم فصلها ليكون ذلك أوقع فى نفوسهم 

ا تحۡعلحم ونح  فقال: ،فيحتفظوا بها ويعرفوا عظيم قدرها م ب مح ك  دَّ مح
ح
ْ ٱَّلَّ ي  أ وا نۡ  ١٣٢وحٱتَّق 

ح
م ب أ ك  محدَّ

ح
َٰم  أ  عح

هحن يح  َٰت   ١٣٣وح نَّ ي و وحجح واتقوا عقاب اهلل بطاعتكم إياه فيما أمركم به ونهاكم عنه، : أي ن  وحع 
أعطاكم الذي اهلل روا سخط األرض، واحذي عب واللهو وظلم الناس والفساد ففابتعدوا عن الل

ا تتمتعون بها كم ،األنعام والبنين والبساتين واألنهار وهي ،هذه النعم من عنده ما تعلمون من
الغنى والثروة والزخرف والزينة، فاجعلوا كفاء هذا عبادة  يشئتم، حتى صرتم مضرب األمثال ف

   .(2)من أنعم بها وتعظيمه وحده

كي يحرك  فذكرهم بها نبي اهلل هود، بها على قوم عاد فهذه النعم التي أنعم اهلل 
 وأن يتركوا عبادة األصنام. ،قلوبهم ويرجعوا إلى ربهم بعبادته وحده ال شريك له

نهم لم يعبدوا إال أ ،بها على قوم عاد لكن بعد كل هذه النعم الكثيرة  التي أنعم اهلل 
هلل وبدل أن تستفيد القبيلة بما أفاء ا ،فرغم كل هذه النعم كفروا بأنعم اهلل، حق عبادته اهلل 

فلقد اتصفت القبيلة بالكبر،  ،تهم، انتكست في أخالقها ودينهانيعليها من نعم في أبدانهم ومد
ْ ِف  عن أخالقهم:   يقول اهلل، (3)والبطش  والغرور، والظلم، والعدوان،  وا د  فحٱۡستحۡكۡبح  ا داح مَّ

ح
 فحأ

د  م نَّا  شح
ح
ۡن أ ْ مح ۡي  ٱۡۡلحق   وحقحال وا ۡرض  ب غح

ح
ن واْ ٱّۡل َكح ۖ وح ۡم ق وَّة  د  م نۡه  شح

ح
وح أ ۡم ه  ه  لحقح ح ٱَّلَّ ي خح نَّ ٱَّللَّ

ح
ْ أ ۡوا حۡم يحرح وح ل

ح
ۖ أ ق وَّة 

ونح أَِب د  ۡحح ۡح َٰت نحا   . [ 85]فصلت: يح

                                                           

 (. 3/8388آن، قطب )ج( انظر: في ظالل القر (1
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ذا لم إ يئا  فالقوة ال تعني ش ،م عبرة وعظةمع أقوامه ينالسابق نبياءفلنا في قصص األ
لك المُ  اهلل  متاهأعاد  هؤالء قومف، وحده ومقرونة بالطاعة هلل  ،تكن مسخرة في خدمة الدين

موجبة للشكر ، فهذه النعم مبينا وكفرا   ا  فلم يزدهم ذلك إال طغيان  لكنهم كفروا بأنعم اهلل ،والقوة
وخاصة أن خلقنا اهلل مسلمين  ،ونشكره على ما بنا من نعمة فيجب علينا أن نحمد اهلل 

الخالق المتصرف   فاهلل، القوةبون دّ تَ عْ من تَ  موحدين، فاعتبروا يا أصحاب الضمائر الحية ويا
ورفع راية التوحيد خفاقة فوق موالكم وقوتكم من أجل إعالء وسخروا أ ،رجعوا إليهابهذا الكون ف

   ربوع العالمين.

يذكرهم فضل اهلل عليهم علهم ينتفعون بهذا النوع   ،محمد العدوي: ثم أخذ هودقال 
جعلهم خلفاء في األرض من  أن يذكروا في نفوسهم أن اهلل  ،من التذكير، فأمرهم هود 

ثم أعاد عليهم ، وسعة الملك والحضارة، وزادهم سعة في الرزق وبسطة في الخلق  بعد قوم نوح
 . (1)الذكرعامة رجاء أن يفلحوا بذلك أن يذكروا نعم اهلل 

وأن يحفظ عليهم حسن حالهم  ،والتذكير باإليمان، ضرورة التذكير بنعم اهلل ن إ
وفجر خاللها األنهار، وزادهم ، ، عليهم بأموال وبنين وجنات وعيونوأحوالهم، فلقد أنعم اهلل 

في الخلق بسطة وجعلهم خلفاء في األرض من بعد قوم عاد، وأن إيمانهم يستتبع رضا اهلل 
فيرسل السماء عليهم مدرارا  لتسقي زروعهم وبساتينهم، فينبت الكأل لماشيتهم وأن ، عليهم
بأن  تهمه قومهاو بما جاء به، فكان جواب قوم عاد له تكذيبه  ، سيزيدهم عزا  إلى عزهم اهلل

عقابا  له على الخوض في حقهم والتقليل من ، فقده صوابه وعقلهآلهتهم مسته بالجنون الذي أ
   .(2)تهم وشأنهم وتسفيه أحالمهم  والطعن في آلهتهمسلط
 أسلوب الحوار والمناظرة والمجادلة : -4

 أن في أي زمان وفي أي مكان في حاجة ماسة إلى،  إن أصحاب الدعوة إلى اهلل
ولم يؤمن معه إال  ا ،وهو يحاور قومه عاد، أمام مشهد الدعوة الذي وقفه هود  يقفوا طويال  

ۖ   :الذين قالوا غناهم،يواجه أعتى أهل األرض وأ، من قومه قليل د  م نَّا ق وَّة  شح
ح
ۡن أ وأكثر أهل ، مح

َٰد   تعالى:بدليل قوله  ،األرض حضارة مادية في زمانهم ا ِف  ٱۡۡل لح ۡلحۡق م ۡثل هح حۡم َي   إن هؤالء، ٱلَِّت  ل
بَّار ننح ِإَوذحا :الذين قال اهلل فيهم ،الجبارينالطغاة  العتاة  ۡشت ۡم جح ۡشت م بحطح ، من غير رحمة بحطح

والذين يقيمون المصانع يرجون من ذلك وراثة األرض واالمتداد والخلود ، والذين أبطرتهم النعمة
                                                           

 (. 8/89( انظر: دعوة الرسل إلى اهلل تعالى، العدوي )ج(1
 (.8/51انظر: قصص األنبياء، النجار )ج (2)
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شجاعة في فيها، هؤالء هم من واجههم نبي اهلل هود، هذه المواجهة التي واجهها هود لقومه 
تردد في المؤمن واستعالئه وثقة واطمئنان، يحاورهم كل هذه المحاورة الحاسمة الكاملة دون 

ن يفعلوا ما في وسعهم فال ، وتحداهم أن يكيدوه بال إمهال، منهم دعوة قومه للحق دون خوف وا 
 .(1)يباليهم بحال

وأمام تلك المفاصلة التي قذف بها  ،لقومه أمام تلك المواجهة األخيرة من هودونقف  
في وجوههم في حسم كامل، وفي تحد سافر، وفي استعالء بالحق الذي معه، وثقة في ربه الذي 

 .اهللر ، وهو يحاور قومه محاورة الواثق بنصيجد حقيقته في نفسه بينة

 الحوار في أجمل صورة من نبي اهلل ويبدأ ،وقومه الحوار بين نبي اهلل هود ويبدأ
ود  ِإَولقومه قال تعالى:  ر بقول هود االحو  لقومه عاد فيبدأ هود ۡم ه  اه  خح

ح
د  أ َٰ داح اۚ قحالح َلح

واْ ٱ وۡم  ٱۡعب د  َٰقح ۥ ۚ يح ۡي ه  َٰه  غح م م  ۡن إ لح ا لحك  ح مح ونح  َّللَّ فحلح تحتَّق 
ح
  .[56]األعراف :أ

العاقبة إنها السنة الرسالة، ونفس الحوار، ونفس  إنها نفس" قال الشهيد سيد قطب:
(2)"لناموس الجاري، والقانون الواحدالماضية، وا

. 

قحالح   قال تعالى:، وكان الرد من قومه ،إلى قومههود نبي هللا كان هذا بداية الحور من 
ة   اهح فح َٰكح ِف  سح ى ح واْ م ن قحوۡم هۦ   إ نَّا لحَنح ر  فح  ٱَّلَّ ينح كح

ب يح  ٱلۡمحَلح  َٰذ  ن كح م نح ٱلۡكح حظ   [.11] األعراف:ِإَونَّا ِلح
على طريقة الفصل في  (قال)فصلت جملة "بن عاشور في تفسيره: قال الطاهر ا

بمناظرة قومه وهو  ويبدأ هود ،وبين قومه وتبدأ المحاورات بين هود "(3)المحاورات
ولكن قومه  ،اللينويطرح عليهم أفكاره بأسلوبه الجذاب السلس السهل  ،يعرض عليهم دعوة الحق
بأنه  ا  ويتهمون هود ،القوم يستهجنون وينكرون هذه الدعوة، وبدأ اتهموه بالسفاهة وكذبوه

  أصيب بشيء من غضب ألهتهم.
ْ م ن قحوۡم هۦ   قال السعدي في تفسيره: وا ر  فح  ٱَّلَّ ينح كح

على دعوة رادين   قحالح ٱلۡمحَلح 
ة  ، قادحين في رأيه: وهي دعوة التوحيد ،لهم هود اهح فح َٰكح ِف  سح ى ح ن كح م نح ِإَونَّ  إ نَّا لحَنح حظ  ا ِلح

ب ي َٰذ  أي: ما نراك إال سفيها غير رشيد، ويغلب على ظننا أنك من جملة الكاذبين، وقد  ٱلۡكح
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من  بما هم متصفون به  ا  هودنبي اهلل حيث رموا  ،انقلبت عليهم الحقيقة، واستحكم عماهم
 .(1)، وهو أبعد الناس عنه، فإنهم السفهاء حقا الكاذبونالكذب والسفاهة

وۡم   ال :ئفيرد عليهم قا ،لقومه بسبب اتهامهم له من نبي اهلل هودويبدأ الرد   َٰقح قحالح يح
ة   اهح فح ول  م  ن  لحيۡسح ِب  سح َٰك ِن   رحس  لح َٰلحم  وح م يٌ أبح ُ يح رَّب   ٱلۡعح

ح
ٌح أ ۡم نحاص  ۠ لحك  نحا

ح
ّب   وحأ َٰت  رح َٰلح ۡم ر سح  ل  غ ك 

 [.11-12]األعراف/
     ََقال"  مستعطفا  لهم ومستميال  لقلوبهم مع ما سمع منهم ما سمع من الكلمة الشنعاِء

ة   الموجبِة لتغليظ القول والمشافهة بالسوء  اهح فح وۡم  لحيۡسح ِب  سح َٰقح أي شيٌء منها وال شائبٌة من   يح
َٰلحم    ثم يبين لهم من هو ومن بعثه إليهم فيقول لهم: .(2)"شوائبها ول  م  ن رَّب   ٱلۡعح َٰك ِن   رحس  لح   يح وح

إليكم، ألبلغكم رساالت  يولكنى رسول من رب العالمين أرسلن "قال المراغي في تفسيره:
عرفوا برجحان العقل  ربى وأؤديها إليكم، واهلل أعلم حيث يجعل رسالته، فال يختار لها إال من

 .(3)"وكمال الصدق يوحصافة الرأ
 ،إلى طريق مسدود في دعوته مع قومه ثم يشتد الحوار والمناظرة حتى يصل هود

ن افك ،واستخدموا أرذل األلفاظ في محاورته ومناظرته ومجادلته ،فجادلوه ففجروا في جدالهم له
فأنهى  ،وأجمل كلمات بتلطف ولين وحكمة في الحوار والمجادلة معهم ،رده بأفضل أسلوب

ۡم ر ۡجس    قال تعالى:كما  ،الحوار بالمجادلة ه  ك  م م  ن رَّ لحۡيك  عح عح ٌبۖ  قحالح قحۡد وحقح ل ونحِن  وحغحضح َٰد  ت جح
ح
أ

ا ء  ِف    ۡسمح
ح
ِۚ  أ َٰن  لۡطح ا م ن س  لح ٱَّللَّ  ب هح ا نحزَّ م مَّ ابحا ؤ ك  نت ۡم وحءح

ح
ا  أ وهح ۡيت م  مَّ م م  نح  سح ْ إ ّن   محعحك  و ا ر  فحٱنتحظ 

ر ننح  نتحظ   [.28]األعراف:ٱلۡم 
إنها مجرد أسماء  ،حقيقة إن ما تعبدون مع اهلل ليس شيئا  ذا"قال الشهيد سيد قطب:

أطلقتموها أنتم وآباؤكم من عند أنفسكم، لم يشرعها اهلل ولم يأذن بها، فما لها إذن من سلطان وال 
 لكم عليها من برهان.

ل طانٍ »والتعبير المتكرر في القرآن:  ل  الل ه  ب ها م ن  س  هو تعبير موح عن حقيقة  «ما ن ز 
لم ينزله اهلل، خفيف الوزن، قليل األثر، سريع  صورأصيلة.. إن كل كلمة أو شرع أو عرف أو ت

إن الفطرة تتلقى هذا كله في استخفاف، فإذا جاءت الكلمة من اهلل ثقلت واستقرت ونفذت ، الزوال
وكم من كلمات براقة، وكم من مذاهب ، من سلطان اهلل الذي يودعها إياه إلى األعماق، بما فيها

قوى التزيين والتمكين..  من أوضاع حشدت لها كل ونظريات، وكم من تصورات مزوقة، وكم
                                                           

 (.8/193( تيسير الكريم الرحمن، السعدي )ج(1
 (.3/131( إرشاد العقل السليم، أبو السعود )ج(2
 (.1/894( تفسير المراغي، المراغي )ج(3
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سلطان! وفي ثقة المطمئن، وقوة  -سبحانه -تذوب أمام كلمة من اهلل، فيها من سلطانهولكنها 
 .(1)"المتمكن، يواجه هود قومه بالتحدي

ا ء  وأما قوله:  الطبري في تفسير قوله تعالى:قال  ۡسمح
ح
ل ونحِن  ِف   أ َٰد  ت جح

ح
ا أ وهح ۡيت م  مَّ نت ۡم  سح

ح
أ

م (2)" أتخاصمونني في أسماء سم يتموها أصنام ا ال تضر وال تنفع "فإنه يقول: وحءحابحا ؤ ك 
. 

ا ء  بن كثير في تفسير قوله تعالى: اقال  ۡسمح
ح
ل ونحِن  ِف   أ َٰد  ت جح

ح
ا أ وهح ۡيت م  مَّ م سح نت ۡم وحءحابحا ؤ ك 

ح
       أ

أتحاجوني  في هذه األصنام التي سميتموها أنتم وآباؤكم آلهة، وهي ال تضر وال تنفع، وال  "أي:
 .(3)"جعل اهلل لكم على عبادتها حجة وال دليال

   نح َكح ء  وح ۡ ح يح ۡكَثح
ح
َٰن  أ نسح َّل   ٱۡۡل  دح فأكثرهم اإلنسان يصرفه في الجدل  "[54]الكهف: جح

(4)"والخصومات حتى ال يذعن للحق ويسلم به ويؤديه إن كان عليه
. 

بدأ دعوته  ا  خالل سرد أقوال العلماء في تفسير اآلية تبين للباحث أن هودومن 
فتارة يحاورهم  ،بحوار قومه ثم بدأ يناظرهم ويطرح ما عنده من أفكار دعوية بأساليب مميزة

وتارة ، وتارة يناظرهم ويعرض عليهم ما جاء به من عند اهلل ،بأسلوب المقنع الجذاب السلس
وبدأ القوم ، وألفاظ بذيئة، ولكن القوم حاوره بأسلوب غليظ ،األمانيجادلهم كي يصل به إلى بر 

إلخراجهم و وه ،هادفلهم جدال  به، فكان جداله نه ويشككون فيه وينسبون إليه الشيتهمو 
فجادلوه في الحق كي يظهروا الباطل على ، من الظلمات ومن عبادة األصنام إلى عبادة اهلل 

في  ا  فقوم عاد خاصموا هود ،رسله وعباده ن اهلل ينصرُ فإ ،هيهات هيهات لهم ولكن ،الحق
وقد تبعوا ما قاله قوم  ،إلى طريق مسدودالمذموم الباطل الذي يوصل  من باب الخصام ،جدالهم

  الحق.يصل بها صاحبها إلى  ال وبدأ القوم في محاجة هود بالطرق الخبيثة التي ،نوح

 :أسلوب الترغيب -5
إن طبيعة النفس البشرية التي ٌجبلت عليها تميل دائما  إلى الحوافز والرغائب والثواب 

 ،إال ثوابا  للطائعين العابدين الزاهدين الحامدين الشاكرين هلل  الجنة والجزاء، وما خلق اهلل 
ولو تأملنا ، ولعلنا نجد هذا الميل النفسي اإلنساني بطبيعته يرغب بالفوز بالثواب ويتجنب العقاب

والحكمة من ذلك ، ونظرنا في القرآن الكريم لوجدنا آيات الترغيب كثيرة في كتاب اهلل 
                                                           

 (.3/8381( في ظالل القرآن، قطب )ج(1
 (. 81/513( جامع البيان في تأويل القرآن،  الطبري )ج(2
 (.3/435( تفسير القرآن العظيم، ابن كثير)ج(3
  



11 

فالترغيب في ،  إلى اإليمان والتوحيد لنيل الجزاء والثواب من اهللالترغيب استمالة القلوب 
، الثواب يحفز النفس ويشجعها على العمل والنشاط واالجتهاد في الطاعات وفي فعل الخيرات

يرغبهم فيما  ،لدعوة قومه بالترغيب  هو من الذين أرسلهم اهلل  هود ولذلك كان نبي اهلل
أسباب حصول الثواب يعطيهم هلل وكانعبادة الي يرغب قومه ف فبدأ ،عند اهلل من الجزاء والثواب

 .(1)بعد اإليمان ويرغبهم في االستغفار والتقوى  فهذه هي دعوة األنبياء عليهم السالم
ۡه   :قال اهلل  ْ إ َلح ۡم ث مَّ ت وه و ا هَّك  ْ رح وا وۡم  ٱۡستحۡغف ر  َٰقح يح م م  ۡدرحار  وح لحۡيك  ا ءح عح مح ا ي رۡس    ٱلسَّ

مۡ  ت ك  َٰ ق وَّ ۡم ق وَّة  إ َلح نحز ۡدك   .[51]هود:وح
طلب المغفرة، وقد يكون ذلك باللسان، وقد  «االستغفار» ه:بن عطية في تفسير اذكر 

يكون بإنابة القلب وطلب االسترشاد والحرص على وجود المحجة الواضحة، وهذه أحوال يمكن 
باإلنابة، وطلب الدليل في نبوتي، ثم    أن تقع من الكفار، فكأنه قال لهم: اطلبوا غفران اهلل
ال احتيج في ترتيب التوبة بعد  ،مستقيما توبوا باإليمان من كفركم، فيجيء الترتيب على هذا وا 

طلب المغفرة « االستغفار»االستغفار إلى تحيل كثير فإما أن يكون: ُتوُبوا أمرا بالدوام، و 
لى هذا ذهب الطبري، وقال أبو المعالي في اإلرشاد:  في اصطالح « التوبة»باإليمان، وا 

وع، ثم ركب على هذا أن قال إن الكافر إذا المتكلمين هي الندم، بعد أن قال: إنها في اللغة الرج
نما توبته ندمه بعد.  آمن ليس إيمانه توبة وا 

والذي أقول: إن التوبة عقد في ترك متوب منه يتقدمها علم "قال القاضي أبو محمد: 
بفساد المتوب منه وصالح ما يرجع إليه، ويقترن بها ندم على فارط المتوب منه ال ينفك منه 

« تاب»فأقول إن إيمان الكافر هو توبته من كفره، ألنه هو نفس رجوعه، و  ،وهو من شروطها
« إلى»في كالم العرب معناه رجع إلى الطاعة والمثلى من األمور، وتصرف اللفظة في القرآن 

نما ال حق الزم للتوبة كما قلنا، وحقيقة التوبة ترك مثل ما تيب  يقتضي أنها الرجوع ال الندم، وا 
  تقدة على ما فسرناه، واهلل المستعان.منه عن عزمة مع
مۡ وقوله:  ت ك  َٰ ق وَّ ۡم ق وَّة  إ َلح نحز ۡدك  فيه إلى  ظاهره العموم في جميع ما يحسن اهلل  وح

مۡ نسلهم، فمعنى قوله:  منع قد  : كان اهلل  ، وقالت فرقةعباده ت ك  َٰ ق وَّ ۡم ق وَّة  إ َلح نحز ۡدك  أي   وح
بالزيادة فيما  هم لعوالم فوعدويحتمل أن خص القوة بالذكر إذ كانوا أقوى ا، ذرية واألوالدال:من 

 .    (2)"ثم نهاهم عن التولي عن الحق واإلعراض عن أمر اهلل، إذا آمنوا بهروا فيه

                                                           

 (.85-8)ص ص دعوة إلى اهلل، كيالن خليل حيدر( انظر: الترهيب والترغيب في القرآن الكريم وأهميتها في ال(1
 (. 3/811( المحرر الوجيز، ابن عطية)ج(2
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ۡه  ي رۡس      :الطبري في تفسير قوله تعالىذكر و   ْ إ َلح ۡم ث مَّ ت وه و ا هَّك  ْ رح وا وۡم  ٱۡستحۡغف ر  َٰقح يح وح
م م  ۡدرحار   لحۡيك  ا ءح عح مح مۡ ٱلسَّ ت ك  َٰ ق وَّ ۡم ق وَّة  إ َلح نحز ۡدك   ا وح

 ۡم هَّك  واْ رح وۡم  ٱۡستحۡغف ر  َٰقح يح باهلل  هو اإليمان: االستغفار يقول: آمنوا به حتى يغفر لكم ذنوبكم.  وح
 .ليغفر لهم ذنوبهم  إلى توحيد اهلل  كان دعوته لقومهإنما  ا  في هذا الموضع، ألن هود

ۡه  وقوله:  ْ إ َلح  غيرة عباد التي ارتكبتموها ومن مذنوبك منربكم يقول: ثم توبوا إلى ،  ث مَّ ت وه و ا
 .بعد اإليمان به اهلل 

  م م  ۡدرحار لحۡيك  ا ءح عح مح به، أرسل من كفركم  إليه  وتبتم ربكم آمنتم ب إذا يقول: فإنكم  اي رۡس    ٱلسَّ
 َيا بالدكم من الجدب والَقحطالغيَث في وقت حاجتكم إليه، وتح لكم م يدرُّ السماء عليكَقْطر 

  .وتسقون زروعكم وبساتينكم  ،والجفاف
 ۡم ت ك  َٰ ق وَّ ۡم ق وَّة  إ َلح نحز ۡدك  : إن آمنتم لهم هود سنين، فقال نسلهمانقطع  كان قد قال: إنه وح

  .(1)المادية ، ألن ذلك من القوةوالبنينبالدكم ورزقكم المال   أحيا اهلل باهلل

ثم يوجههم إلى اإلستغفار والتوبة. ويكرر السياق التعبير ذاته الذي  قطب:الشهيد سيد ويذكر  
حمد وحذرهم بعد ورد في أول السورة على لسان خاتم األنبياء، ويعدهم هود ويحذرهم ما وعدهم م

 .السنينب خذذلك باأل
وۡم    قال تعالى: َٰقح يح م م  ۡدرحار   وح لحۡيك  ا ءح عح مح ۡه  ي رۡس    ٱلسَّ ْ إ َلح ۡم ث مَّ ت وه و ا هَّك  ْ رح وا ۡم ق وَّة  ٱۡستحۡغف ر  نحز ۡدك  ا وح
مۡ  ت ك  َٰ ق وَّ  يةابدأوا طريقا  جديدا  يحقق النو ، ى اهللا ربكم مما أنتم فيه، وتوبوا إلاستغفرو  ،إ َلح

 .ويترجمها إلى عمل يصدق النية واإليمان
  م م  ۡدرحار لحۡيك  ا ءح عح مح  وبساتينهم  به زروعهم اسقو ليكانوا في حاجة إلى المطر و   اي رۡس    ٱلسَّ

 ودوابهم في الصحراء، ويحتفظون به بالخصب الناشئ من هطول األمطار في تلك البقاع.

مۡ  ت ك  َٰ ق وَّ ۡم ق وَّة  إ َلح نحز ۡدك   .هاهذه القوة التي عرفتم بأي: يمدكم بقوة فوق وح

وهي أمور تجري فيها سنة اهلل ، علق بإدرار المطر ومضاعفة القوةوهو يت، وننظر في هذا الوعد
                وفق قوانين ثابتة في نظام هذا الوجود، من صنع اهلل ومشيئته بطبيعة الحال. 

 بها وما عالقة التوبة؟ االستغفارفما عالقة 

                                                           

 (. 85/359جفي تأويل القرآن، الطبري )( انظر: جامع البيان (1
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ميسور، بل واقع مشهود، فإن نظافة القلب والعمل فأما زيادة القوة فاألمر فيها قريب 
واالقتصار  باالعتداليزيدانهم صحة في الجسم  ،رض يزيدان التائبين العاملين قوةالصالح في األ

برحمته و  باهلل  والثقة واالطمئنانعلى الطيبات من الرزق وراحة الضمير وهدوء األعصاب 
في المجتمع بسيادة شريعة اهلل الصالحة التي تطلق  قوةويزيدانهم  مكان وفي كل زمان، في كل 

له  ركع وتسجدواحد ت إلهعلى قدم المساواة بينهم أمام الناس أحرارا  كراما  ال يدينون لغير اهلل 
.. كما تطلقان طاقات الناس ليعملوا وينتجوا ويؤدوا تكاليف الخالفة وهو اهلل الواحد القهار الجباه

طالق البخور حولها في األرض غير مشغولين و  ال مسخرين بمراسم التأليه لألرباب األرضية وا 
ودق الطبول، والنفخ فيها ليل نهار لتمأل فراغ اإلله الحق في فطرة البشر! والملحوظ دائما  أن 
األرباب األرضية تحتاج ويحتاج معها سدنتها وعبادها أن يخلعوا عليها بعض صفات األلوهية 

 طة والقهر والرحمة.. أحيانا .. كل ذلك ليدين لها الناس! من القدرة والعلم واإلحا

فالربوبية تحتاج إلى ألوهية معها تخضع بها العباد! وهذا كله يحتاج إلى كد ناصب من 
لى جهد ينفقه من يدينون هلل وحده في عمارة األرض والنهوض بتكاليف الخالفة  السدنة والعب اد وا 

ألرباب األرضية في الطبل والزمر والتراتيل والتسابيح لهذه األرباب فيها، بدال  من أن ينفقه عب اد ا
في مجتمعهم، ولكنها قوة إلى  المفتراة! ولقد تتوافر القوة لمن ال يحّكمون شريعة اهلل في قلوبهم وال

،   حتى تنتهي األمور إلى نهايتها الطبيعية وفق سنة اهلل، ووقت معلوم تنتهي هذه القوة حين
جانب واحد من إلى أساس صحيح قوي ركين، إنما استندت إلى  لقوة التي لم تستندا وتتحطم هذه
، القلوب والعقيدة ألن فساد ،وهذه وحدها ال تدوم ، ية كالعمل والنظام ووفرة اإلنتاجالسنن الكون

 حين. بعدولو  الشعورية واالجتماعية يقضي عليهاالحياة وفساد 

طبيعية ثابتة في النظام  فالظاهر للبشر أنه يجري وفق سنن: مدرارا   فأما إرسال المطر
ولكن جريان السنن الطبيعية ال يمنع أن يكون المطر محييا  في مكان وزمان، ومدمرا  ، الكوني

 أن تكون الحياة مع المطر لقوم، وأن يكون الدمار  في مكان وزمان وأن يكون من قدر اهلل
تبشيره بالخير ووعيده بالشر عن طريق توجيه العوامل   ، وان ينفذ اهللأخر معه لقوم والهالك

 ،حقيق سنته على كل حال، وجاعل األسباب لتوخالق كل شيء الطبيعية فهو خالق هذه العوامل
 الطليقة التي تصرف األسباب والظواهر بغير ما اعتاد الناس  ثم تبقى وراء ذلك مشيئة اهلل

بالحق ، ومتى شاء حيث شاء، و كيفما شاء  قدر اهلل من ظواهر النواميس وذلك لتحقيق عليه 
 .(1)غير مقيد بما عهده الناس في الغالب ،الذي يحكم كل شيء في السماوات واألرض

                                                           

 (. 8191-4/8192( انظر: في ظالل القرآن، قطب )ج(1
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لقومه عاد بالترغيب في عبادة  بالرغم من هذا التوجيه النبوي من هودونالحظ: أنه 
عليهم السماء مدرارا، ويمدهم بالقوة المادية والمعنوية فوق  واالستغفار كي يرسل اهلل  اهلل 

 باهلل لهم بعد إيمانهم ي يعطيها اهلل القوة التفإن له  ال ركن أساس ما يمتلكون من قوة مادية
والتوبة على ما  ساسها ركين أال وهو الدين والعقيدة وأنه مستمدة من اهلل فأنه من عند اهلل وأ

نبي للعذاب وتكذيب  لكن القوم قابلوا هذا الترغيب باستعجالهم قصروا وارتكبوا اآلثام بحق اهلل 
ن ألهتهم المزعومة قد غصبت عليه ولكن سنن اهلل في األرض اهلل هود واتهامهم بالجنون وأ

 بالنصر والتمكين لرسله وعباده الصالحين.

وۡم    قال تعالى: َٰقح يح م م  ۡدرحار  وح لحۡيك  ا ءح عح مح ۡه  ي رۡس    ٱلسَّ ْ إ َلح ۡم ث مَّ ت وه و ا هَّك  ْ رح وا ۡم ق وَّة  ٱۡستحۡغف ر  نحز ۡدك  ا وح
مۡ  ت ك  َٰ ق وَّ  إ َلح

لقومه،  هوداعلم أن هذا هو النوع الثاني من التكاليف التي ذكرها الرازي: ذكر  
وذلك ألنه في المقام األول دعاهم إلى التوحيد، وفي هذا المقام دعاهم إلى االستغفار ثم إلى 

قال أبو بكر األصم: استغفروا: أي سلوه أن يغفر لكم ما تقدم من شرككم ثم توبوا من  التوبة، 
: لقومه  قال  ا  هود إنثم  ،وا إلى مثلهودبعده بالندم على ما مضى وبالعزم على أن ال تع

 إنكم متى فعلتم ذلك فاهلل تعالى يكثر النعم عندكم ويقويكم على االنتفاع بتلك النعم»
ن كانت  وهذا غاية ما يراد من السعادات، فإن النعم إن لم تكن حاصلة تعذر االنتفاع وا 
حاصلة، إال أن الحيوان قام به المنع من االنتفاع بها لم يحصل المقصود أيضا، أما إذا كثرت 

  .       هنا تحصل غاية السعادة والبهجةف، هذه النعملت القوة الكاملة على االنتفاع بالنعمة وحص
م م  ۡدرحار  فقوله تعالى:  لحۡيك  ا ءح عح مح إشارة إلى تكثير النعم ألن مادة حصول هي   اي رۡس    ٱلسَّ

َٰ النعم هي األمطار الموافقة، وقوله:  ۡم ق وَّة  إ َلح نحز ۡدك  مۡ وح ت ك  إشارة إلى كمال يضا هي أ   ق وَّ
، وال شك أن هذه الكلمة جامعة في البشارة تي بها يمكن االنتفاع بتلك النعمحال القوى ال

وأن الزيادة عليها ممتنعة في صريح العقل، ويجب على العاقل أن يتأمل  ،بتحصيل السعادات
ار المخفية، وأما المفسرون فإنهم في هذه اللطائف ليعرف ما في هذا الكتاب الكريم من األسر 

قالوا القوم كانوا مخصوصين في الدنيا بنوعين من الكمال: أحدهما: أن بساتينهم ومزارعهم كانت 
اد  : في غاية الطيب والبهجة، والدليل عليه قوله ۡ  ٧إ رحمح ذحات  ٱلۡع مح حۡم َي  ا ِف  ٱلَِّت  ل لحۡق م ۡثل هح

َٰد   د  والثاني: أنهم كانوا في غاية القوة والبطش ولذلك قالوا:  [1 -2]الفجر:  ٨ٱۡۡل لح شح
ح
ۡن أ وحقحال واْ مح

 ۖ بهذه النعم التي أنعم اهلل  ولما كان القوم مفتخرين على سائر الخلق، [85]فصلت:   م نَّا ق وَّة 
، أنهم لو تركوا عبادة األصنام واشتغلوا باالستغفار والتوبة فإن اهلل وعدهم هود عليهم بها 

 ويزيدهم فيها درجات كثيرة، ،يقوي حالهم في هذين المطلوبين 
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عنهم حبس اهلل  ،كذبوهلقومه عاد ف  ا  هود نبيه لما بعث ونقل أيضا أن اهلل 
إن آمنتم باهلل أحيا اهلل بالدكم :  هود نبي اهلل فقال لهم ،وأعقم أرحام نسائهم ،المطر سنين

م م  ۡدرحار   فذلك قوله: ورزقكم المال والولد، لحۡيك  ا ءح عح مح والمدرار الكثير الدر وهو من   اي رۡس    ٱلسَّ
مۡ وقوله:  أبنية المبالغة  ت ك  َٰ ق وَّ ۡم ق وَّة  إ َلح نحز ۡدك  ففسروا هذه القوة بالمال والولد، والشدة في    وح

 ألن كل ذلكم ما يتقوى به اإلنسان.األعضاء، 

قال: لو اشتغلتم بعبادة اهلل تعالى النفتحت عليكم  ا  فإن قيل: حاصل الكالم هو أن هود
 .خيرات الدنيوية، وليس األمر كذلكأبواب ال

، ثم الذين يلونهم، ثم األنبياء، ثم الذين يلونهمإن من أشد الناس بالء }: رسول اهلل  قال
 .(1){الذين يلونهم

فقد جرت عادة القرآن بالترغيب في الطاعات بسبب ترتيب  فكيف الجمع بينهما، وأيضا  
الخيرات الدنيوية واألخروية عليها، فأما الترغيب في الطاعات، ألجل ترتيب الخيرات الدنيوية 

 عليها، فذلك ال يليق بالقرآن بل هو طريق مذكور في التوراة.

السعادات األخروية لم يبعد الترغيب أيضا في خير الدنيا  الجواب: أنه لما أكثر الترغيب في
 .(2)بقدر الكفاية

ۡه   البيضاوي في تفسير قوله تعالى:ذكر  ْ إ َلح ۡم ث مَّ ت وه و ا هَّك  ْ رح وا وۡم  ٱۡستحۡغف ر  َٰقح يح                وح
وأيضا   ،ا بالتوبةإليه ثم توسلوا، واحدا  ال شريك له ا  رب  به باإِليمان من ربكم مغفرةالاطلبوا أي 

يمان الخالص ، فبهذا اإلإِليمان باهلل والرغبة فيما عندهإنما يكون بعد ا عبادة األصنامالتبري من 
ُيْرِسِل الس ماَء َعَلْيُكْم ِمْدرارا  كثير الدر. َوَيِزْدُكْم ُقو ة  ف هلل وحده يتحقق وعد اهلل ووعد نبيه هود لكم،

ِتُكْم   .أضعاف مضاعفة ضاعف قوتكموي: أي ِإلى ُقو 

      بكثرة المطر وزيادة القوة ألنهم كانوا أصحاب زروع وعمارات. لهم   هود  بيرغتو 
على اإِليمان   وقيل حبس اهلل عنهم القطر وأعقم أرحام نسائهم ثالثين سنة فوعدهم هود

 . (3)بكثرة األمطار وتضاعف القوة بالتناسل هلل  والتوبة

                                                           

 [.حكم: صحيح لغيره12129( رقم الحديث:45/81( مسند االمام أحمد، أحمد بن حنبل)ج(1
 (.314-81/313( انظر: مفايتح الغيب، الرازي )ج (2
 (.3/831)ج( انظر: أنوار التنزيل واسرار التأويل، البيضاوي (3
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السالفة، ثم أمرهم باالستغفار الذي فيه تكفير الذنوب " :اآليةفي تفسير بن كثير قال ا
عليه رزقه، ومن اتصف بهذه الصفة يسر اهلل  ،بقةمن األعمال الساوبالتوبة عما يستقبلون 

  .(1)"وسهل عليه أمره وحفظ عليه

الستغفار جعل اهلل له من كل هم فرجا،  من لزم}: قال رسول اهلل أن  ،فقد ورد في الحديث
 .(2){ومن كل ضيق مخرجا، ورزقه من حيث ل يحتسب

 أسلوب الترهيب: -1
وتميل إلى ، إن طبيعة النفس البشرية دائما ، تكره وتنفر من العقاب والترهيب والحرمان

السالم، والعاصين نبياء عليهم النار إال للكافرين بدعوة األ وما خلق اهلل ، الجزاء والثواب
، ولعلنا نجد تساوقا  مع هذا الميل اإلنساني بطبيعته ، وللجاحدين بنعم اهلل وامر اهلل أل

الفطرية، ولو تأملنا ونظرنا في القرآن الكريم، لوجدنا آيات الترهيب والترغيب متالزمات في 
، ئهبه وجزاالترغيب وثو سياق اآليات القرآنية، وأن الحكمة والعظة من ذلك أن الذي ال يتأثر با

فالترهيب من العقاب يردع النفس وصاحبها عن التمادي في الغي ، فقد يؤثر فيه الترهيب وعقابه
وبيان عاقبة الكفر والغي  ،، في بيان سوء العاقبةخاصة بعد أن بين اهلل  ،والضالل
وب الترهيب الذي أسل. والذي يهمنا في هذا المقام بيان (3)وأثره على النفس والمجتمع ،والطغيان
ه في دعوة قوم وبعد كل ما بذله هود  ،في دعوته لقومه عاد نبي اهلل هود استخدمه
لعل ذلك يحرك قلوبهم ،  ويخوفهم عذاب اهلليرهبهم  فبدأ ،فلم يستجيبوا له ،بالترغيب

روا ال تص :فقال لهم بعد الترغيب ،ويؤمنوا باهلل وحده ،من العذاب والوعيد ،ومشاعرهم فيخافوا
جرامكم على كفركم و   .وأنهاكم عنه دعوكم إليهألوا عما وال تتو ا 

لَّوۡ   قال تعالى: َّلح تحتحوح ۡر م يح وح   [.51] هود:اْ ُم 

 وال تدبروا عما أدعوكم إليه من توحيد اهلل، والبراءة من األوثان واألصنام "ذكر الطبري:
 ۡر م يح  ."(4)، يعني: كافرين باهللُم 

                                                           

 (. 4/319( تفسير القرآن العظيم، ابن كثير )ج(1
 .حكم األلباني: ضعيف.3189(حديث رقم1/8154( سنن آبن ماجه، ابن ماجه، باب االستغفار،)ج(2
 (.85-8( انظر: الترهيب والترغيب في القرآن الكريم، كيالن خليل حيدر )مجلد السابع/(3
 (. 85/311بري )ج( جامع البيان في تأويل القرآن، الط(4
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لَّوۡ   األمين الشافعي: محمد ذكر َّلح تحتحوح  أي: وال تعرضوا عن قبول قولي ونصحي ،اْ وح
ۡر م يح حال كونكم ، لكم يَن على ، ُم  شرك باهلل وعلى ارتكاب اإلجرام والالمعصية و  أي: مصرِّ

 . (1)اآلثام

التولي م ويحذرهم عن وبعد كل أساليب الترغيب ودعوته لقومة بالتوبة واالستغفار ينهاه
ثم نهاهم عن التولي عن " ابن عطية في تفسيره:قال ، عراض عن قول اهلل واإل ،عن الحق

 .(2)"الحق واإلعراض عن أمر اهلل

َوال تََتَول ْوا وال تعرضوا عنى وعما أدعوكم إليه وُأرغبكم فيه ُمْجِرِميَن  "قال الزمخشري:و 
 .(3)"مصّرين على إجرامكم وآثامكم

وال تعرضوا عما أدعوكم إليه، فتكونوا من المجرمين  "علماء التفسير:وقال جماعة من 
 .(4)"بإعراضكم عن دعوتي، وكفركم باهلل وتكذيبكم بما جئت به

بأسلوب الترغيب ولم يستجيبوا له حذرهم من التولي  وبعد أن دعاهم هود 
ونهاهم عن االجرام الذي كانوا عليه ولكن قومه لم يستجيبوا له  واالعراض عن هذه الدعوة 

لنبي اهلل هود  قوم عاد من مرغم كل هذه االتهامات والسب والشت، واتهموه بالجنون والسفاهة
 وظل يدعوهم بأسلوب الترهيب علهم يرجعوا إلى  ،لم ييأس في دعوة قومه ا  إال أن هود

ويعبدوا اهلل الواحد القهار  ،وتصحوا ضمائرهم وينتهوا عن عبادة األصنام واالوثان ،رشدهم
وهو مشفق عليهم من العذاب ويخاف على قومه من أن يمسهم عذاب  عذاب اهلل  ،فحذرهم

 .اهلل 
يم   قال تعالى مخبرا  عن ذلك في كتابه:  ظ  ابح يحۡوم  عح ذح ۡم عح لحۡيك  اف  عح خح

ح
 .[835عراء:]الشإ ّن    أ

أيها القوم بطاعتكم إياه فيما أمركم   اهللذاب عاحذروا  ذكر الطبري في تفسيره:
ونهاكم، وانتهوا عن اللهو واللعب، وظلم الناس، وقهرهم بالغلبة والفساد في األرض، واحذروا 

أعطاكم من عنده ما تعلمون، وأعانكم به من بين المواشي والبنين، والبساتين  ،سخط اهلل
 .(5)هارواألن

                                                           

 (.83/812( انظر: حدائق الروح والريحان، محمد األمين الشافعي )ج(1
 (. 3/811( المحرر الوجيز، ابن عطية )ج(2
 (.1/411( الكشاف، الزمخشري )ج(3
 (.8/112( المختصر في تفسير القرآن الكريم، جماعة من علماء التفسير )ج(4
 (. 89/322( انظر: جامع البيان في تأويل القرآن، الطبري )ج(5
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يحذر هؤالء الناس نفسه وعقابه، حتى يتعظ الناس ويرجعوا إلى ربهم ويتوبوا  فاهلل 
راد لحكم اهلل  فإذا جاء وقت االنتقام فال ،يمهل هذا الظالم وال يهمله وأن اهلل  ،توبة نصوحة

 (1){للظالم، فإذا أخذه، لم يفلته إن اهلل يملي}رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:  قال  ئهوقضا

عليهم ويحذرهم  ويذكرهم بنعم اهلل يدعوهم إلى عبادة اهلل  وكذلك ظل هود
إال أن القوم استكبروا في  ،وينهاهم عن الظلم والبغي وعن التولي واالعراض عن هذه الدعوة

 .لموا الناسوعاثوا فيها الفساد وظ ،األرض

طبع  ولكن القوم ،قد أنذر قومه عذاب اهلل ا  الكريمة يجد أن هودولعل القارئ لهذه اآلية 
 .حقوا العذاب بعد التكذيب والجحوداهلل على قلوبهم فاست

ر    قال اهلل تعالى: لحت  ٱِل ذ  اف  وحقحۡد خح ۡحقح
ح
ۥ ب ٱّۡل ه  رح قحوۡمح نذح

ح
د  إ ۡذ أ ا داح خح

ح
ۡر أ  وحٱۡذك 

لۡف هۦ    يۡه  وحم ۡن خح يم  م ۢن بحۡي  يحدح ظ  ابح يحۡوم  عح ذح ۡم عح لحۡيك  اف  عح خح
ح
ح إ ّن    أ و اْ إ َّلَّ ٱَّللَّ َّلَّ تحۡعب د 

ح
 .[12]االحقاف:أ

 ورهبهم من  لقومه هذه القولة الواحدة، وأنذرهم هودولقد قال  قطب: الشهيد سيد ذكر
 .(2)عاقبة التكذيب بها في إشفاق األخ الناصح إلخوانه، وفي صدق الرائد الناصح ألهله

رغم استخدامهم  ،فسبحان الذي أرسل رسله بالحق ودين الهدى للناس بالرحمة والشفقة
 ألسلوب الترهيب والتخويف .

بعد أن أورد سبحانه الدالئل على إثبات التوحيد والنبوة التي  ذكر المراغي في تفسيره:
الدنيا  يفتيال وال قطميرا، الستغراقهم ف ولم تجدهم ،ولم يلتفتوا إليها ،قوم قريشأعرض عنها 

وضرب  ،عاد وما حدث منهم مع نبيهم هود قوم  أردف هذا ذكر قصص، واشتغالهم بطلبها
ومن القوة  ،من كثرة المال والولد فيتركوا االغترار بما وجدوه من الدنيا ،لهم به المثل ليعتبروا

أكثر منهم أمواال وأقوى منهم جندا، قوم عاد  ، فقد كان ويقبلوا على طاعة اهلل، عطوهاأالتي 
 .(3)فسلط اهلل عليهم العذاب بسبب كفرهم، ولم يغن عنهم مالهم من اهلل شيئا

                                                           

 .4181( رقم الحديث:1/8311( سنن ابن ماجه، ابن ماجه، كتاب الفتن، باب العقوبات )ج(1
 (. 3/8311( انظر: في ظالل القرآن، قطب)ج(2

 (.11/11انظر: تفسير المراغي، المراغي )ج (3)



11 

بعبادة اهلل الجامعة لكل قول سديد وعمل قومه  أمر هود  ذكر السعدي في تفسيره:
، يدعوهم إليهبما ويؤمنوا  إن لم يطيعوهوحذرهم، نهاهم عن الشرك والتنديد وخوفهم حميد، و 

 .(1)العذاب الشديد فلم تفد فيهم تلك الدعوة
ۡم ذ ۡكر    فيقول قال تعالى:  ثم يخاطبهم هود ا ءحك  ن جح

ح
ۡبت ۡم أ ج  وحعح

ح
ه  ك   أ َٰ م  ن رَّ ح ۡم لَعح

ۡم َل  ن رحج     ۡمۚ م  نك  ك  رح  .[19]األعراف:ذ 

أي أكّذبتم وعجبتم أن أنزل ربكم وحيه بتذكيركم وعظتكم على " المراغي في تفسيره:قال 
 "(2)منكم لينذركم بأسه ويخوفكم عقابهما أنتم عليه مقيمون من الضاللة على لسان رجل 

ۡمۚ َل  ن "زهرة :قال أبو  ك  رح ني أخاف عليكم عذاب يوم  أي يببن لكم عقاب اهلل، ذ  ، وا 
ۡمۚ َل  ن: في تفسيره  السعود ووذكر أب .(3)"عظيم ك  رح  عاقبة الكفرويخوفكم من  أي ليحذركم  ذ 

 .(4)عاصيملا وارتكاب

في دعوته لقومه يتبين   ا  وبعد أن بينا أساليب الدعوة التي أستخدمها نبي اهلل هود
لنا أن هود قد استخدم معهم جميع أساليب الدعوة التي أتيحت له في ذلك الزمان وأن هذه 

أن يستخدمها في دعوته وأن يتحلى  األساليب الدعوية يجب على كل داعية يدعو إلى اهلل 
بالسفاهة  واالتهام رغم كل ما تعرض له من اإلهانة والتكذيب   بأخالق األنبياء الدعاة فهود

إلى دين ربهم الحق  لعلهم يرجعونوالجنون إال أنه كان حليما في دعوته صبورا  على قومه 
 ويتركوا عبادة األوثان واألصنام من دون اهلل .

  طويال  وهو يدعوهم بأسلوب الترغيب والتذكير بنعم اهلل ا  زمن  د  هو  فلبث فيهم
عليهم وحاورهم بأجمل أسلوب وأرقى عبارة ورغم كل ذلك لم يجد من قومه خيرا  بل كل شر 

تحبح ٱَّللَّ   كتب على نفسه ألغلبن أنا ورسلي فقال تعالى:  ومكروا به ولكن اهلل دوا لهافك كح
 ِۚ ل   ر س  نحا۠ وح

ح
َّ أ ۡغل َبح

ح ز نز   ّلح ح قحو يٌّ عح  [.18"]المجادلةإ نَّ ٱَّللَّ

الحق على الباطل بعد سنين من الدعوة إلى دين أنتصر وبعد هذا الوعد الرباني لرسله 
اهلل الحق ونبذ الباطل وهو عبادة األصنام والشرك باهلل فأستخدم معهم أسلوب الترهيب ولكن 
بأسلوب المشفق الناصح لقومه ولكن استعجلوا العذاب على المغفرة فوقع عليهم العذاب بعد كل 

                                                           

 (.8/211)جالسعدي ير كالم المنان،تيسير الكريم الرحمن في تفس( انظر: (1
 (.1/894تفسير المراغي، المراغي )ج(2)
 (.1/1115( زهرة التفاسير، أبوزهرة )ج(3
 (.3/131( ارشاد العقل السليم الى مزايا الكتاب الكريم، أبوالسعود )ج(4
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يجب على الداعية أن يعلم جيدا  أن  أنه واألجمل من ذلك هوداليب التي دعاهم بهاهذه األس
معية اهلل معه ويجب عليه أن يتوكل على اهلل وحده وال يشرك به شيئا  قال هود مخاطبا قومه 

ۡت    : بلسان وحال الواثق باهلل  َّكَّ مِۚ  إ ّن   تحوح ه  ك  رح ّب   وح ح ٱَّللَّ  رح  [.51]هود:لَعح

ن بذلتم في ُمضاّرتي مجهوَدكم ال " :في تفسير هذه اآلية  السعود أبوقال  يعني أنكم وا 
نما جيء بلفظ الماضي لكونه  تقدرون على شيء مما تريدون بي فإني متوكٌل على اهلل تعالى وا 
أدل  على اإلنشاء المناسِب للمقام وواثٌق بكالءتي وحفظي عن غوائلكم وهو مالكي ومالُككم ال 

 .(1)"عنكم شيٌء وال يصيبني أمٌر إال بإرادته ومشيئِتهيصُدر 

 لقومه: ثانياا: أساليب دعوة نبي اهلل صالح
 الدعوة بالحجة والدليل: -8

 أقومه، فقد بد فالبرغم من وضوح المنهج، ونصاعة الدعوة التي دعا بها صالح
 في دعوته، ويتهمونه نويشككو  ه ثمود لم يصدقوه، وكانوا دائما  يكذبوهواضحا  جليا  أن قوم

 نفى كل ذلك عن نفسه، فطلبوا منه دليال  ، حا  بالسحر والجنون والسفاهة، لكن نبي اهلل صال
لهم  لهوبينة واضحة على صدق ما يدعو إليه، لكي يثبت لهم أنه رسول من رب العالمين أرس

التي لم يعتد عليها  ،بالمعجزة الخارقة للعادة ا  وأيد نبيه صالح ،لطلبهم فقد أستجاب اهلل 
وقد ، فلم يكن لهذه المعجزة مثيل من قبل وال من بعد ،تصدق رسوله فيما يدعو إليه ،الناس

 . مثابة دليل وبينة وآية على صدق ما يدعو إليه صالحبكانت معجزة الناقة 

نما استشهد" الناقة، بمعجزة  على صحة نبّوته عند قومه ثمود ، صالح نبي اهلل وا 
 .(2)"سأُلوه إياها آية  وداللة على حقيقِة قولهألنهم 

َٰل ح  ِإَو قال تعالى: ۡم صح اه  خح
ح
ودح أ َٰ ثحم  واْ ٱَلح وۡم  ٱۡعب د  َٰقح م اۚ قحالح يح ا ءحتۡك  ۥۖ قحۡد جح ۡي ه  َٰه  غح م م  ۡن إ لح ا لحك  ح مح َّللَّ

ۡمۖ  بحي  نحة   ه  ك  ۖ م  ن رَّ ۡم ءحايحة  ۦ  نحاقحة  ٱَّللَّ  لحك  ه َٰذ  ۡرض   هح
ح
ۡ  ِف   أ ك 

ۡ
ا تحأ وهح ر  و ء   فحذح ا ب س  وهح َّلح تحمحس  ۖ  وح  ٱَّللَّ

م   َل 
ح
اٌب أ ذح ۡم عح ذحك  خ 

ۡ
يحأ  [.37]األعراف:فح

صالح لثمود: يا قوم اعبدوا اهلل وحده ال شريك له، فما قال "قال الطبري في تفسيره : 
ة وبرهان على  صدق ما أقول، وحقيقة ما لكم إله يجوُز لكم أن تعبدوه غيره، وقد جاءتكم ُحج 

فراده بالعبادة دون ما س  ،واه، وتصديقي على أني له رسولإليه أدعو، من إخالص التوحيد هلل، وا 
                                                           

 (.4/181( ارشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، أبو السعود )ج(1
 (.81/515جامع البيان في تأويل القرآن، الطبري )ج( انظر: (2
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وبيِّنتي على ما أقول وحقيقة ما جئتكم به من عند ربي، وحجتي عليه، هذه الناقة التي أخرجها 
متم أن ذلك من المعجزات التي ال اهلل من هذه الَهْضبة، دليال على نبّوتي وصدق مقالتي، فقد عل

 .(1)"يقدر على مثلها أحٌد إال اهلل
وحده  بعبادة اهلل قومه  أنه أمر صالح  حكى عن أن اهلل واعلم  ذكر الرازي:و 

 كما ذكره من قبله من األنبياء.األصنام واألوثان ونهاهم عن عبادة 
م بحي  نحة    ثم قال: ا ءحتۡك  ۡمۖ  قحۡد جح ه  ك  ۖ م  ن رَّ ۡم ءحايحة  ۦ  نحاقحة  ٱَّللَّ  لحك  ه َٰذ     هح

وهي تدل على أن كل من كان قبله من األنبياء  ،وهذه الزيادة مذكورة في هذه القصة
ألن التقليد وحده لو كان كافيا لكانت تلك  ،كانوا يذكرون الدالئل على صحة التوحيد والنبوة
ۖ فقال:  ،البينة هاهنا لغوا ثم بين أن تلك البينة هي الناقة ۡم ءحايحة  ۦ  نحاقحة  ٱَّللَّ  لحك  ه َٰذ  بعث اهلل    هح

 وكان منهم فطالبوه بالمعجزة فقال: ما تريدون فقالوا: ا  إليهم صالح
، الذي تدعونا إليه إلهكوتدعو ، التي نعبدهاعيدنا ونخرج أصنامنا  يوم تخرج معنا في

ن ظهر أثر دعائنا اتبعتنا ،فإذا ظهر أثر دعائك اتبعناك ،التي نعبدها أصنامنا وندعو فخرج  ،وا 
فأخذ مواثيقهم أنه إن فعل ذلك آمنوا  ،معهم فسألوه أن يخرج لهم ناقة كبيرة من صخرة معينة

ثم انفرجت  ،فصلى ركعتين ودعا اهلل فتمخضت تلك الصخرة كما تتمخض الحامل، فقبلوا
فجعلوا ذلك الماء  ،قليال وكان الماء عندهم ر،وكانت في غاية الكب ،وخرجت الناقة من وسطها
 .وفي اليوم الثاني شربا لكل القوم،بالكلية شربا لها في يوم 

تشرب فيه الماء تمر بين الجبلين فتعلوهما ثم  ذيقال السدي: وكانت الناقة في اليوم ال
وفي اليوم الذي يشربون  ،وكأنها كانت تصب اللبن صبا ،تأتي فتشرب فتحلب ما يكفي الكل

(2)وكان معها فصيل لها ،الماء فيه ال تأتيهم
. 

م بحي  نحة  ذكر البيضاوي : و  ا ءحتۡك  ۡمۖ  قحۡد جح ه  ك  معجزة ظاهرة الداللة على أي هذه   م  ن رَّ
(3)وصدق ما أدعوكم إليه صحة نبوتي

. 
م بحي  نحة   ذكر النسفي: ا ءحتۡك  ۡمۖ  قحۡد جح ه  ك   آية ظاهرة شاهدة على صحة نبوتيأي   م  ن رَّ

 .(4)إليكم  وصدق دعوتي
                                                           

 (.81/515( جامع البيان في تأويل القرآن، الطبري )ج(1
 (.315-84/314( انظر: مفاتيح الغيب، الرازي )ج(2
 (.3/11)ج البيضاوي أنوار التنزيل وأسرار التأويل،( انظر: (3
 (.8/511)ج النسفي مدارك التنزيل وحقائق التأويل،( انظر: (4
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م بحي  نحة   قال البقاعي: ا ءحتۡك  ۡمۖ  قحۡد جح ه  ك  أي آية ظاهرة جدا  على صدقي في   "م  ن رَّ
 .(1)"ودعوتكم إليه ادعاء رسالتي وصحة ما أمرتكم به

م بحي  نحة   :في تفسير قوله تعالى المراغيقال  ا ءحتۡك  ۡمۖ  قحۡد جح ه  ك  أي قد جاءتكم    "م  ن رَّ
فراده بالعبادة  ،وحقيقة ما أدعو إليه من إخالص التوحيد له ،حجة وبرهان على صدق ما أقولب وا 

 دون سواه.
ۡمۖ وفى قوله:  ه  ك  ، إيماء إلى أنها ليست من فعله، وال مما ينالها كسبه، وهكذا سائر ما   م  ن رَّ

  .(2)"العاداتيؤيد به اهلل الرسل من خوارق 
أن قومه ف به نبيه صالح  رغم من هذه المعجزة الخارقة للعادة التي أيد اهلل بالو 

 .فريق مؤمن وفريق كافر جاحد بدعوة صالح ؛انقسموا إلى فريقين
ۡم  قال تعالى: ح فحإ ذحا ه  ْ ٱَّللَّ وا ن  ٱۡعب د 

ح
ا أ َٰل ح  ۡم صح اه  خح

ح
ودح أ َٰ ثحم  لۡنحا  إ َلح رۡسح

ح
ۡد أ لحقح ۡوح ونٖح م  ۡتحص  ان  َيح    فحر نقح

 .[ 45]النمل:
نحا    ألنبيائه بالمعجزات واآليات قال تعالى: ولعلنا نجد المغزى من تأييد اهلل  نحعح ا مح وحمح

ة   ح ۡبِص  ودح ٱِلَّاقحةح م  ۚ وحءحاتحيۡنحا ثحم  ل ونح وَّ
ح
ا ٱّۡل بح ب هح ذَّ ن كح

ح
َٰت  إ َّلَّ  أ ن ن ۡرس  ح ب ٱٓأۡليح

ح
َٰت   أ ا ن رۡس    ب ٱٓأۡليح اۚ وحمح واْ ب هح لحم  فحظح

ۡو نف  
 .[59]األسراء:اإ َّلَّ َتح

ناقة ثمود تنبيها على ذلك ألنهم ويذكر القرآن  قصة   أبو القاسم الغرناطي: ذكر
َوما ُنْرِسُل ِباآْلياِت ِإال  اقترحوها وكانت سبب هالكهم، ومعنى مبصرة: بينة واضحة الداللة 

إن أراد باآليات هنا المقترحة فالمعنى أنه يرسل بها تخويفا من العذاب العاجل وهو  َتْخِويفا  
ن أراد المعجزات غير المقترحة، فالمعنى أنه يرسل بها تخويفا من عذاب اآلخرة،  اإلهالك، وا 

 .(3)ويتعظ بما أصاب األقوام السابقة من العذاب األليم ابه ليراها الكافر فيؤمن
 يطلبهاته بعدم إنزاله اآليات التي رحم اهلل يذكر : السعدي في تفسيره وتحدث
ما منعه أن يرسلها إال خوفا من تكذيبهم لها، فإذا كذبوا بها عاجلهم العقاب وحل  المكذبون، وأنه

 بهم من غير تأخير كما فعل باألولين الذين كذبوا بها.

                                                           

 (. 2/444( نظم الدرر في تناسب اآليات والسور، البقاعي )ج(1
 (. 1/891( تفسير المراغي، المراغي )ج(2
 (. 8/449( انظر: التسهيل لعلوم التنزيل، الغرناطي)ج(3
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إلى ثمود الناقة العظيمة الباهرة التي كانت  ومن أعظم اآليات اآلية التي أرسلها اهلل
فأصابهم ما قص اهلل علينا في كتابه،  ،ومع ذلك كذبوا بها ،تصدر عنها جميع القبيلة بأجمعها

وهؤالء كذلك لو جاءتهم اآليات الكبار لم يؤمنوا، فإنه ما منعهم من اإليمان خفاء ما جاء به 
الكثيرة ما  واآليات والمعجزات د جاء من البراهينالرسول واشتباهه هل هو حق أو باطل؟ فإنه ق

دل على صحة ما جاء به الموجب لهداية من طلب الهداية فغيرها مثلها فال بد أن يسلكوا بها 
 .لهم حتى ال يعذبوا كما عذب األولين  ما سلكوا بغيرها فترك إنزالها والحالة هذه خير لهم وأنفع

َٰت  وقوله:  ا ن رۡس    ب ٱٓأۡليح ۡو نف   وحمح
أي: لم يكن القصد بها أن تكون داعية وموجبة اإ َّلَّ َتح

 لإليمان الذي ال يحصل إال بها، بل المقصود منها التخويف والترهيب ليرتدعوا عن ما هم عليه
من الكفر واألعراض عن آيات اهلل 

(1). 
ة   :تفسير هذه اآلية ذكر المراغي ح ودح ٱِلَّاقحةح م ۡبِص  ۚ  وحءحاتحيۡنحا ثحم  ا ْ ب هح وا لحم   أي وقد سأل فحظح

واضحة دالة  وبينة ثمود من قبل قومك اآليات فآتيناها ما سألت، وجعلنا لها الناقة حجة قوم
الذي أجيب دعاؤه فيها، فكفروا بها ومنعوها   صالح وصدق رسوله اهلل على وحدانية 

  .(2)شربها وقتلوها، فأبادهم اهلل، وانتقم منهم، وأخذهم أخذ عزيز مقتدر

 على قومه: التذكير بنعم اهلل وآلئه -8
 ا  ولكن كثير  ،أنعم على العباد بنعم كثيرة جلية تستحق الشكر والحمد والثناء ن اهلل إ

 ،بآيات اهللوشكره على النعم بل كفروا وجحدوا   من العباد لم يستغلوا هذه النعم في طاعة اهلل
عليهم بنعم فكان من بين هؤالء الناس قوم ثمود الذين أنعم اهلل  ،مفسدينوعثوا في األرض 

 ا  نبيه صالحعليهم وجحدوا بها فبعث اهلل إليهم لكنهم كفروا بأنعم اهلل  ،كثيرة ال تعد وال تحصى
  يدعوهم إلى اهلل ،؛لهم في األرض من بعد قوم عاد هواستخالف، يذكرهم بنعم اهلل عليهم  

وكفروا  ،ولكن طغى القوم واتبعوا خطوات الشيطان ه وينتهوا عن عبادة غير  ،ليرجعوا إلى اهلل
القصور في من صناعة  ؛عليهم هويذكرهم بنعم ،لعبادة اهلل وهنا يدعوهم صالح  ،بأنعم اهلل
حكامالسهول  عطاكم القوة أو  ،رض من بعد قوم عادوأن اهلل قد استخلفهم في األ، بإتقان وا 

علهم يرجعون  ،ة القصور في السهولعوصنا ،وعلمكم نحت البيوت في بطون الجبال ،والجلد
 .                   باهللإلى رشدهم ويؤمنوا 

                                                           

 (.8/418، السعدي)جتيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان( انظر: (1
 (.85/15)ج( انظر: تفسير المراغي، المراغي (2
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ْ إ ۡذ  قال تعالى: ا و  ر  د  وحٱۡذك  ا ءح م ۢن بحۡعد  داح لحفح ۡم خ  عحلحك  ۡم  جح ك 
ح
هحوَّأ ونح م ن وح ۡرض  تحتَّخ ذ 

ح
ِف  ٱّۡل

ور   ا ق ص  ول هح ه  ت ونح س  تحۡنح  بحالح ب ي وت   ا وح ْ ءحاَّلح  ٱۡۡل  و ا ر  ۖ فحٱۡذك  ينح ا د  ۡفس  ۡرض  م 
ح
ْ ِف  ٱّۡل َّلح تحۡعثحۡوا   ءح ٱَّللَّ  وح

 رضاستخلفكم في األعليكم حين  تذكروا نعمة اهلل  أي :اآليةقالوا في تفسير  [.24]األعراف:
 هلك اهللأأن بها، وتدركون مطالبكم، وذلك بعد قوم عاد، وأنزلكم في أرضكم تتمتعون من بعد 

، تبنون في سهول األرض القصور، وتقطعون الجبال بسبب كفرهم وتكذيبهم للرسلعاد قوم  
تشكروا اهلل عليها، واتركوا السعي في األرض بالفساد، لتصنعوا بيوت ا لكم، فاذكروا نعم اهلل عليكم ل

 .(1)وارجعوا إلى عبادة اهلل وحده ،وترك عبادة األصنام وذلك بترك الكفر باهلل وترك المعاصي
قال لهم صالح: اذكروا نعمة اهلل عليكم إذ استخلفكم في األرض من " :أسعد حومدقال 

القصور في سهولها، وتنحتون البيوت في جبالها، بعد قوم عاد، ومكنكم في األرض، تبنون 
فراده بالعبادة، وال تتصرفوا في األرض تصرف  فاشكروا اهلل على أنعمه وأفضاله وذلك بتوحيده، وا 

 .(2)"كفران وجحود بفعل ال يرضي اهلل
 النعمة والتمكين في األرض أثر : وهنا يذكرهم نبيهم صالحقطبسيد الشهيد ذكر 

فهو سهل وجبل، وقد كانوا  ،نلمح طبيعة المكان الذي كانوا يعيشون فيه ثمود، كما لقومه
فهي حضارة عمرانية واضحة المعالم ، قصور، وينحتون في الجبال البيوتيتخذون في السهل ال

ن لم يكونوا قوم  يذكرهم استخالف اهلل لهم من بعد في هذا النص القصير.. وصالح عاد، وا 
أنهم كانوا أصحاب الحضارة العمرانية التالية في التاريخ لحضارة في أرضهم ذاتها، ولكن يبدو 

وبذلك صاروا خلفاء  ،التي كانوا يسكنوها الحجرارض متد خارج أن سلطانهم عاد، وأقوم 
 .(3)ممكنين في األرض، محكمين فيها

أن تؤمنوا وترجعوا إلى فبعد هذا التمكين واالستعمار لكم من بعد قوم عاد يجب عليكم 
 إليه عله يغفر لكم.ربكم وتوبوا 

حسا ذكر المراغي:  ينه إليكم، إذ جعلكم خلفاء لعاد فأي وتذكروا نعم اهلل عليكم وا 
دورا عالية، الحضارة والعمران والقوة والبأس وأنزلكم منازلهم تتخذون من سهولها قصورا زاهية، و 

 ،)الطوب المحرق( الصناعة، فجعلكم تضربون اللبن وتحرقونه آجرا   يبما ألهمكم من حذق ف
وتجيدون هندسة البناء ودقة النجارة، وتنحتون من الجبال بيوتا، إذ علمكم  ،وتستعملون الجص

                                                           

 (. 8/811( انظر: المختصر في تفسير القرآن الكريم، جماعة من علماء التفسير)ج(1
 (.8/8119( أيسر التفاسير، حومد)ج(2
 (.3/8383( انظر: في ظالل القرآن، قطب )ج(3
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 ،فهذه النعم كافية بأن تجعلكم ممن يتبع الهدي ودين الحق ،صناعة النحت، وآتاكم القوة والجلد
  .(1)فهذه النعم تستحق شكر من أعطاها اياكم ،وأن تشكروا اهلل على هذه النعم

ذكرهم استخالف اهلل وي ،يذكرهم بهذه النعم الكثيرة التي أنعم اهلل بها عليهم فصالح 
قوم عاد من العذاب خوفا  وشفقة   أصاب ويذكرهم بما ،رض من بعد قوم عادلهم في هذه األ

ألنه هو الذي أنعم عليكم بكل  ،المستحق للعبادة هو اهلل وحده ال شريك لهويقول لهم أن  ،عليهم
واعطاكم حضارة عمرانية وزراعية وسياسية من بعد قوم  ،وهو الذي أمدكم بكل القوة ،هذه النعم

فآمنوا  ،ببناء البيوت من الطوب في السهل ونحت البيوت في الجبالعطاكم قوة مادية أو  ،عاد
واتركوا عبادة  ،وكونوا عبادا  هلل وحده ،رض بغير الحق، وال تفسدوا في األئا  باهلل وال تشركوا به شي

 صنام.ألوثان وااأل

اهلل ماال  فعبدوا مع ،جلية ة عليهم بنعم كثير ـنعم اهللأن مفاليوم نجد الكثير من الناس م
منهم من يعبد األصنام والبقر  يرُ فكث ،كمثال حي وأنظر إلى بالد الهند ،ينفعهم وال يضرهم

ولألسف يقع كل هذا الشرك باهلل ، وهذا كله ما أنزل اهلل به من سلطان ،وفروج النساء والفئران
وآيات اهلل تقع كل يوم من ، ذانناآتقرأ على مسامع  بين اظهرنا وسنة نبيه وكتاب اهلل 

والزالزل والبراكين  ،األرضية المتتاليةنظروا إلى الهزات وا ،غضبه على أولئك المشركين به
طبع اهلل على قلوبهم فقست قلوبهم وكفرت بدين ولكن أولئك النفر من الناس قد  واألعاصير،

 . اهلل
و  قال تعالى: ر  فح ْ إ نَّ ٱَّلَّ ينح كح ۡم َّلح ي ۡؤم ن ونح  ا رۡه  حۡم ت نذ  ۡم ل

ح
ۡم أ ۡرتحه  نذح

ح
لحۡيه ۡم ءحأ وحا ٌء عح تحمح  ٦سح خح

  ۖ َٰوحة َٰر ه ۡم غ شح بۡصح
ح
ٰٓ أ ح ۡمع ه ۡمۖ وحلَعح َٰ سح ح َٰ ق ل وه ه ۡم وحلَعح ح يم   ٱَّللَّ  لَعح ظ  اٌب عح ذح ۡم عح حه  ل ، فهل حقا  [2-1البقرة: ]وح

ننا ال زلنا في غمرة أأم  ئه؟بهدي أنبيا اتعظنا  ورجعنا إلى اهلل وحده وعملنا بما في كتابه واهتدينا
 ،الحطب الهشيمفي األرض انتشارا  كبيرا  كما تنتشر النار في  ا  تشر فأصبح الكفر من ،ساهون
ولم ، من الدول اليوم المهيمنة تسيطر على العالم بقوتها، وتبطش في أي مكان شاءت وكثيرٌ 

لباب فاعتبروا  يا أولى األ ،لم يفلته الظالم وأخذ حتى إذا امسكوال يهملها  تعلم أن اهلل يمهل لها 
وارجعوا إلى ربكم اهلل وسخروا هذه القوة من أجل خدمة دين اهلل كما فعل  ،لعلكم تفلحون

ال أصابكم ما الصحابة الكرام من بعد النبي محمد   صاب من قبلكم .أ، وا 
 

                                                           

 (.1/899( انظر: تفسير المراغي، المراغي )ج(1
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 أسلوب القدوة في الدعوة:-3
ادة اهلل وحده وال يشركوا به لقوم ثمود يدعوهم إلى عب  ا  نبيه صالح أرسل اهلل 

فدعاهم إلى اهلل  ،باوأفضلهم حس ،من أوسطهم نسباكان    ا  صالحأن وذكر القرطبي:  ئا  شي
  وكان صالح (1)بيض شعره وشاباحتى ، ومه، وكان القوم صاحب رأى ومشورة في ق

ولما فيه من الخير ، سيدا  عليهم لسدادة رأيه وفطنته وأمانته صالح يرجون أن يكون 
 ،ختار اهلل خيرة خلقه لحمل أمانة الدعوة والتبليغاوالرشاد، وهذه أخالق األنبياء قبل البعثة فقد 

والناس تقتدي دائما  ،وكان قدوة لقومه قبل البعثة ،ختارهم اهللافكان صالح من أولئك النفر الذين 
ألن الناس  ،يتحلى بكل ما هو حميدبالصالحين وأصحاب الرشد والسؤدد، والقدوة دائما يجب أن 

ۡد   : قال تعالى في حق نبيه محمد  ،وهو المتبع فيقلدونه ،ينظرون إليه بأنه هو القدوة لَّقح
ول  ٱ ۡم ِف  رحس  نح لحك  نحة  َكح سح ۡسوحةٌ حح

 
ح  َّللَّ  أ رح ٱَّللَّ رح وحذحكح ح وحٱَۡلحۡومح ٱٓأۡلخ  ْ ٱَّللَّ وا نح يحرۡج  ل  محن َكح

ث ي    [.18زاب:]األحاكح

قبل البعثة فلما جاءهم الحق من ربهم كفروا به  ا  ودائما ما كان القوم يمدحون صالح
 ش والتكذيب بعد النبوة والرسالة.بالجنون والسفه والطي ا  واتهموا صالح

و    قال تعالى: رۡج  نتح ف ينحا مح َٰل ح  قحۡد ك  َٰصح تحۡنهح قحال واْ يح
ح
ا ۖ أ َٰذح ۡب ح هح ن ا قح

ح
َٰنحا  أ نحا ى ۡعب د  ءحابحا ؤ  ا يح نَّۡعب دح مح

ك    ر نب   ِإَونَّنحا لحِف  شح ۡه  م  ونحا  إ َلح ا تحۡدع  قال قوُم صالح بعد دعوتهم إلى اهلل تعالى،  " [.18]هود/م  مَّ
و    وعبادته  رۡج  َٰل ح  قحۡد ك نتح ف ينحا مح َٰصح أن تكوَن ِفيَنا َسيِّد ا مطاع ا ننتفع برأيك،  ُكن ا نرجو، اقحال واْ يح

ا ۖ  وَنْسَعُد بسيادتك  َٰذح ۡب ح هح الذي أظهرته لنا من ادعائك النُّبو َة ودعوتك إلى التوحيد، أو َقْبَل   قح
هذا الوقت، وهو وقت الدعوة، كاَنْت تلوح فيك مخايل الخير، وأمارات الرشد والسداد، فإن َك كنت 

رائنا، وتِعيَن ُضَعَفاءنا، وتعود َمْرَضاَنا فَقِوَي رجاُؤنا فيك، فكن ا َنْرجوك أْن تكون تعطُف على فق
 .(2)"ومسترشد ا في التدابير، لنا َسيِّد ا ننتفع بك

و    ذكر السمعاني: رۡج  نتح ف ينحا مح َٰل ح  قحۡد ك  َٰصح ْ يح  َأي: قد ُكن ا نرجوا ِفيك اْلَخْير اقحال وا
 .(3)بعد هذا الذي تدعونا إليه من خيرك وفالحك واآلن قد يئسنا، والرشد والسداد والفالح

                                                           

 (.2/131( انظر: الجامع ألحكام القرآن، القرطبي )ج(1
 (.83/831حدائق الروح والريحان، محمد االمين الشافعي )ج ((2
 (. 1/439( انظر: تفسير القرآن المعروف بتفسير السمعاني، السمعاني )ج(3
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 والفالح والسؤدد كانت تلوح فيك مخايل الخيرفينا فيما بيننا  َمْرُجو ا  ذكر الزمخشري:
وتكون مشاورا  في األمور ومسترشدا  في ، سيدا  علينا  وأمارات الرشد فكنا نرجوك لننتفع بك

  .(1)التدابير، فلما نطقت بهذا القول انقطع رجاؤنا عنك وعلمنا أن ال خير فيك
و    الثعالبي:قال  رۡج  نتح ف ينحا مح َٰل ح  قحۡد ك  َٰصح ۖ   اقحال واْ يح ا َٰذح ۡب ح هح قال جمهور المفسِّرين:  "،  قح

دا  نؤمِّل فيك أْن تكون سيِّدا  ساد ا مسد  األكاِبرِ   .(2)"معناه: مسو 

أي كنا نرجو منك ِلما كنا نرى منك من دالئل الس داد ومخايِل الرشاد "أبو السعود: قال 
 .(3)"أن تكون لنا سيدا  ومستشارا  في األمور

فقد كانوا القدوة في األخالق وفي السلوك وكانوا  ،وهذا ديدن األنبياء عليهم السالم
أولئك النفر الذين كانوا قدوة في أخالقهم من  أفضل القوم ُخلقا ، وأكملهم َخلقا  فكان صالح

فكان الناس يتمنوا أن يكون سيدا  عليهم لحسن ُخلقه وطيبة ، ومعامالتهم وسلوكهم مع الناس
، وكان يعطي الفقير ويصل األرحام ،فكان يزور المريض ويعطف على الصغير ،معاملته معهم

أي وموزون الكالم ال يخرج من وكان سديد الر  ،مع قومه هذه كانت أخالق نبي اهلل صالح
معاملة مع  وأجمل ؛على أعظم ُخلق ووه هاهلل ورسولفهو نبي  ،إال الكالم الطيب الجميلفيه 

خالق األنبياء فأخي الداعي تخلق بأ ،قد أعطاه اهلل رحمة من عنده ،قومه قبل البعثة وبعد البعثة
م  ٱۡقتحد ه  تعالى :  ، قالم السالم وبهداهم اقتدِ عليه َٰه  ى دح ۖ فحب ه  ى ٱَّللَّ  دح ٰٓئ كح ٱَّلَّ ينح هح ْولح

 
 [91]األنعام:أ

 :والترهيب  أسلوب الترغيب -4
إن النفس البشرية تميل إلى الرغائب والثواب والجزاء وتحب الحوافز، وتكره وتنفر من 

، وما الجنة إال جزاء  للطائعين العابدين المؤمنين باهلل   العقوبة والحرمان، وما خلق اهلل
خلق اهلل النار إال عقوبة للعاصين المكذبين، وقد نجد تساوقا  مع هذا الميل الفطري للنفس 
البشرية، ولو تتبعنا آيات الترغيب والترهيب في كتاب ربنا لوجدناها متالزمات مع بعضها 

يتأثر بآيات الترغيب وثوابه، قد يتأثر بآيات الترهيب البعض، والحكمة من ذلك أن من ال 
بينما الترهيب ، وعقابه، فالترغيب في الثواب يحفز اإلنسان على اإلخالص واالجتهاد  في العمل

                                                           

 (.1/412)ج ، الزمخشريالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل( انظر: (1
 (.3/119)ج ، الثعالبيالجواهر الحسان في تفسير القرآن( (2
 (.4/118أبو السعود )ج السليم إلى مزايا الكتاب الكريم،إرشاد العقل ( (3
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يردع هذه النفس عن التمادي في الغي والضالل والفساد خاصة أن اهلل قد بين في كتابه عاقبة 
 .(1)ذلك وأثره

لم يدخر جهدا  في دعوة   ا  القرآن الكريم يجد أن نبي اهلل صالحن المتتبع آليات إ
والسبل الممكنة في دعوة قومه فتارة ، ستخدم جميع أساليب الدعوة إلى اهللافقد ، قومه ثمود

 .(2)علهم يخافوا فيتركوا ما هم عليه من عبادة األصنام، وتارة يرهبهم يرغبهم علهم يذكروا فيؤمنوا

 مع آيات الترغيب التي دعا بها صالح قومه. وهنا نقف 
ّب   قحر نب    قال تعالى: ۡه ِۚ إ نَّ رح وه  ث مَّ ت وه و اْ إ َلح  . [18]هود:  ُم  يب   فحٱۡستحۡغف ر 

فإن ما ُفصل من فنون اإلحساِن داع  إلى " :اآلية القرآنيةفي تفسير  أبو السعودقال 
 .(3)"والتوبِة عما كانوا يباشرونه من القبائحاالستغفار عما وقَع منُهم من التفريِط 

فاستغفروه أي من الشرك، ثم توبوا إليه بالتوحيد إن ربي " :اآلية  القاسميوقد فسر 
 .(4)"قريب مجيب أي قريب الرحمة لمن استغفره، مجيب دعاءه بالقبول

كما كان  ،دعا قومه ثمود إلى االستغفار التوبة  ا  ونالحظ هنا أن نبي اهلل صالح
 ،ن من التكذيب واالتهام بالسفاهةايما تعرض له النب من بالرغم ،حال هود في دعوته مع قومه

التي  ،نا يريدان مصلحة القوم باإليمان باهلل واالستغفار والتوبة من المعاصي واآلثاماإال أنهما ك
لقومه فلو أستجاب القوم  ولكن بعد هذه الدعوة باالستغفار والتوبة من صالح ،رتكبها قومهماا

ّب   قحر نب    جابة الدعوة كما هو واضح من قوله تعالى:بإ لكانت النتيجة من اهلل   ُم  يب   إ نَّ رح
 واالستغفار يمحو اهلل به ، فاستجابة الدعاء تحتاج إلى توبة صادقة من المعاصي واآلثام

 واهلل تعالى أعلى وأعلم. ا  الخطايا فإذا تحقق ذلك كان الدعاء مستجاب

دعاء مسألة، أو دعاء  من عباده قريب ممن دعاه أي : أن اهلل  ذكر السعدي:
ثابته عليها، عبادة، يجيبه بإعطائه سؤله،   .(5)وأجله الثواب أعظموقبول عبادته، وا 

                                                           

 (.11-2/8( انظر: الترهيب والتغيب في القرآن الكريم وأهميتها في الدعوة إلى اهلل، كيالن خليل حيدر )م(1
 (.815( انظر: منهج القرآن في الدعوة إلى اهلل، نبي اهلل صالح إنموذجا  دراسة موضوعية، الحاج )ص(2
 (.4/118العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، أبو السعود )ج( إرشاد (3
 (.1/881( محاسن التأويل، محمد القاسمي )ج(4
 (.8/341السعدي  )جتيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان، ( انظر: (5



21 

يب  دحۡعوحةح و قال تعالى : ج 
 
ِن   فحإ ّن   قحر نٌبۖ أ حكح ع بحاد ي عح ل

ح
أ ْ َل  ٖحإ ذحا سح يب وا ن   فحلۡيحۡستحج  اع  إ ذحا دحداح ٱدلَّ

ونح  د  ۡم يحرۡش  لَّه  َۡل ۡؤم ن واْ ِب  لحعح  [.811]البقرة: وح
للداعي  من اهلل  ووعد ،دعوة الداع إذا دعان تقرير للقربأجيب  ذكر البيضاوي :

 باإلجابة.

  يب واْ َل  لتلبية حاجاتهم إذا دعونيإذا دعوتهم لإليمان والطاعة كما أجيبهم : فحلۡيحۡستحج 

   َۡل ۡؤم ن واْ ِب  أمر بالثبات والمداومة عليه.  :وح

ونح لٖح د  ۡم يحرۡش  لَّه     .(1)راجين إصابة الرشد وهو إصابة الحق :عح

المراد من الدعاء التوبة من الذنوب؛ ألن التائب يدعو اهلل "محمد األمين الشافعي: قال و 
جابة    .(2)"الدعاء هو قبول التوبةتعالى عند التوبة، وا 

ويرى الباحث بعد سرد هذه اآليات وأقوال العلماء أن شرط قبول الدعاء هي التوبة 
 الحق. النصوح

 أسلوب الترهيب:
 عم يذكرهم ن، و ويخوفهم عقاب اهللفأخذ يرهبهم ، أسلوب الترهيب اهلل صالحنبي ستخدم ا

ط يع ون    ، قال تعالى:يحذرهم عذاب اهلل  اهلل عليهم و
ح
أ ح وح واْ ٱَّللَّ  [.41] الشعراء:فحٱتَّق 

 .(3)كم لي في دعوايمخالفت في عقاب اهلل خافوا من أي:  ذكر محمد الشافعي:
ح   البقاعي:قال  واْ ٱَّللَّ  .الذي له جميع صفات الجالل واإلكرام ": أي  فحٱتَّق 

  ط يع ون
ح
أ قال مرغبا  في الزيادة ومرهبا  من ولما كان ادكار اإلحسان موجبا  لإلذعان،  وح

 .(4)"الحرمان

                                                           

   (.8/815)ج البيضاويأنوار التنزيل وأسرار التأويل، ( انظر: (1
 (.3/811والريحان، الشافعي )ج( حدائق الروح (2
 (. 1/112( انظر: حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن، الشافعي )ج(3
 (. 84/28( نظم الدرر، البقاعي )ج(4
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وأن ينتهوا ، فيما أمرهم ن لم يتبعوهإيخوفهم عقابه وعذابه و ،  وهنا يأمرهم بتقوى اهلل
ويهددهم  ،ابه ن، ثم يخوفهم بالنعم التي يتمتعونفيما نهاهم عنه من عبادة األصنام واألوثا

 بقيتم على المعصية وارتكاب الذنوب واآلثام.ن إنون أن هذه النعم ستبقى لكم أتظ :قائال  
 نحا  ءحام ن يح َٰه  ا هح ونح ِف  مح ك  ت َۡتح

ح
 تخويف لهم بمعنى أتطمعون أن تقروا في النعم على معاصيكم  أ

 .(1)فراده بالعبادةا  لدعوتي بتوحيد اهلل و  وعلى ذنوبكم وأنتم جاحدون

 قوم ثمود بزوال النعم من الجنات والعيون والمصانع  وهنا يهدد نبي اهلل صالح
منتم آ، فإذا عراض عن آيات اهلل حالكم من الكفر والعصيان واإلاستمريتم على والبيوت اذا 

 ن بقيتم على كفركم ستزول كل هذه النعم بسبب كفركم.ا  و  ،سيعطيكم اهلل زيادة على ذلك

عندما طلبوا منه بينة ومعجزة تدل على صدق  وهو ،ثم يأتي الترهيب األعظم من ذلك الترهيب
وحذرهم من أن يمسوها بسوء فيصيبهم عذاب  ،دعوته ونبوته فجاءهم بالناقة معجزة خارقة للعادة

 وتكذيبه في أمر المعجزة )الناقة(. ،أليم بسبب عصيانهم أمر الرسول من اهلل 

ۖ   قال تعالى: ۡم ءحايحة  ۦ  نحاقحة  ٱَّللَّ  لحك  ه َٰذ  ۡرض   هح
ح
ۡ  ِف   أ ك 

ۡ
ا تحأ وهح ر  و ء  فحذح ا ب س  وهح َّلح تحمحس  ۡم  ٱَّللَّ ۖ وح ذحك  خ 

ۡ
يحأ فح

م   َل 
ح
اٌب أ ذح  [.23]األعراف: عح

وال ، تأكل في أرض اهللتركوها ا،  إنها ناقة اهللأي :  قطب: سيد ذكر الشهيد
ال فهو النذير بسوء المصير تتعرضوا لها باألذى   .(2)وا 

 يفاتركوها تأكل ما تأكل ف ،قة اهللوالناقة نا ،أي إن األرض أرض اهلل"المراغي: قال 
أكلها،  ينفسها وال ف يتتعرضوا لها بسوء فأرض ربها، وليس لكم أن تحولوا بينها وبينها، وال 

 .(3)"فعلتم ذلك أخذكم عذاب أليم فإنكم إن

كان يخوفهم من أن يتعرضوا لهذه المعجزة الربانية   ا  ونالحظ أن نبي اهلل صالح
ضافتها هذه ناقة اهلل  :فقال هلل إلى ا، التي نسبها صالح اهلل من باب التشريف،  إلى وا 

 ،فكان البد من الترهيب والتحذير من المساس بها ،فهذه الناقة هي من اهلل معجزة لنبيه صالح
 وتارة أخرى بالقريب.، ووصف العذاب باألليم ،أو التعرض لها

                                                           

 (.4/139( انظر: المحرر الوجيز، ابن عطية )ج(1
 (. 3/8383( انظر: في ظالل القرآن، قطب )ج(2
 (.1/899( تفسير المراغي، المراغي )ج(3
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ۦ  نحاقحة  ٱ قال تعالى: ه َٰذ  وۡم  هح َٰقح يح ۖ وح ۡم ءحايحة  و ء   َّللَّ  لحك  ا ب س  وهح َّلح تحمحس  ۖ  وح ۡرض  ٱَّللَّ
ح
ۡ  ِف   أ ك 

ۡ
ا تحأ وهح ر   فحذح

مۡ  ذحك  خ 
ۡ
يحأ اب   فح ذح  .[13]هود: قحر نب   عح

قد وضح وأكد لقومه بعدم  ا  فالمتفحص آليات القرآن الكريم يجد أن نبي اهلل صالح
هذه المعجزة فإذا تعرض أصبح مرتبطا  بوكأن العذاب والهالك لقوم ثمود  ،التعرض لهذه الناقة

تأكل في أرض اهلل لم يصبهم  ن تركوهاا  ، و له باألذى جاءهم عذاب قريب أليم من اهلل 
 العذاب.

من المخلوقات مع أن كل شيء  الناقة إلى الل ه  نسب صالح : ذكر أبو زهرة
، كان ذلك له فضل اختارها لتكون معجزة صالح   منسوب إلى الل ه، ولكن الل ه

ۖ وقوله  ،اختصاص في النسبة إلى الل ه  رسالة صدق  معجزة دالة على  :أي   ءحايحة 
 .صالح

  ۖ ۡرض  ٱَّللَّ
ح
ۡ  ِف   أ ك 

ۡ
ا تحأ وهح ر  عليه الجملة شرط مقدر دلت )الفاء( لإلفصاح عن :  فحذح

أي إذا كانت آية اهلل لنبيه فاتركوها تأكل في الكأل المباح في أرض اهلل تعالى، وال تمسوها  قبلها،
 ولذا قال لهم بأي أمر يسوء في ذاته وعاقبته، وبسببه يأخذكم عذاب واقع اَل محالة،

   و ء ا ب س  وهح َّلح تحمحس  مۡ  وح ك  ذح خ 
ۡ
يحأ اب   فح ذح للسببية، ووصف العذاب بالقريب )الفاء( ، قحر نب   عح

مۡ وفي التعبير  للداللة على وقوعه اَل محالة وأنه يجيئكم في أقرب وقت، ذحك  خ 
ۡ
يحأ إشارة إلى  فح

  أنه يأخذهم من مأمنهم إلى حيث الهالك والدمار.

 .(1)ولكنهم لم يكترثوا لتحذير نبيهم فعقروها استهانة منهم بتحذيره

ويخوفهم سلب هذه النعمة، كما يخوفهم ما بعد المتاع من حساب  الشهيد قطب:ذكر 

نحا  ءحام ن يح أ  على ما كان من تصرفهم فيه: َٰه  ا هح ونح ِف  مح ك  َٰت   ١٤٦ٖحت َۡتح نَّ ي ون   ِف  جح وع   ١٤٧ وحع  ز ر   وح
   

ۡ َنح يم   وح ا هحض  هح لۡع  بحال  ب ي وت   ١٤٨طح ت ونح م نح ٱۡۡل  تحۡنح  َٰر ه يح وح  .[849-841]الشعراء: ا فح

نهم ليعيشو  كانوا  ولكنهم  ،صالحنبي اهلل بين هذا المتاع الذي يصوره لهم  اوا 
 ومأتاه، وال يشكرونه وال يتدبرون منشأ  اهلل يعيشون في غفلة عنه ال يفكرون فيمن وهبهم إياه

                                                           

 (.2/3211(  انظر: زهرة التفاسير، ابو زهرة )ج(1
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في تصوير هذا المتاع لهم  ل اهلل صالحفيأخذ رسو  ،المنعم الذي أعطاهم هذا النعيماهلل 
 .(1) زواله افو ليتدبروه ويعرفوا قيمته، ويخا

 أسلوب الصدق واألمانة في الدعوة: -9
، فقد ميزهم اهلل عن بقية الناس ا  ن األنبياء عليهم السالم كانوا أفضل الناس أخالقإ

في كان   فنبينا محمد ،وكان من أجمل تلك األخالق الصدق واألمانة،بحسن أخالقهم 
في  ونحن بصدد الحديث عن صدق وأمانة نبي اهلل صالح ، الجاهلية يلقب بالصادق األمين

 وبما أتصف هذا النبي الكريم صلوات ربي وسالمه عليه. ،أخالقه مع قومهه و دعوته وصفات
م ي  قال تعالى:

ح
وٌل أ ۡم رحس  ط يع ون   إ ّن   لحك 

ح
أ ح وح واْ ٱَّللَّ  .[844-843]الشعراء:فحٱتَّق 

م ي قال محمد الشافعي:
ح
وٌل أ  .في جميع ما أرسلت به إليكم" رحس 

طاعتي فيما أدعوكم إليه  .(2)"فإن شهرتي فيما بينكم باألمانة موجبة لتقوى اهلل، وا 

أمين على ما أرسلني به، فال أبلغكم إال ما  ،أي: رسول من عند اهلل" أبو محمد المالكي:قال 
 .(3)"أرسلت به، وال أخفي عنكم منه شيئا  

م ي  ذكر ابن عجيبة:
ح
وٌل أ ۡم رحس   .(4)والصدق مشهور فيكم باألمانة أي: إ ّن   لحك 

، فقد كان يقول لقومه أني معروف لكم شتهر بها نبي اهلل صالحاونالحظ تلك األمانة التي 
وأن  ،وهذه األخالق توجب عليكم السمع والطاعة فيما أدعوكم إليه، وأمانتي بينكمبصدقي 

نبياء هذه وكذلك يتبن لنا كيف حمل هؤالء األ، تصدقوني فيما أقوله لكم من توحيد اهلل 
وكانوا هم  ،فأدوها على أكمل وجه، وأمانة التبليغ عظيمة وهي أمانة الدعوة إلى اهللاألمانة ال
وهى  ،وتكفل اهلل بحفظ هذه الدعوة الخالدة إلى يوم القيامة ،ى هذه الدعوة الربانيةاألمناء عل

 مهمة عظيمة ال يستطيع حملها إال من العظماء.

 .(5)ألبلغكم أياها إليكمها ني بأمين على رسالته التي أرسل ذكر المراغي:

                                                           

 (.5/1188( انظر: في ظالل القرآن، قطب )ج(1
 (.1/112( حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن، الشافعي )ج(2
 (.1/5331بن أبي طالب، )جا( الهداية إلى بلوغ النهاية، (3
 (.4/854ابن عجيبة )ج( انظر: البحر المديد في تفسير القرآن المجيد، (4
 (.89/91( انظر: تفسير المراغي، المراغي )ج(5
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تؤمنوا بي، وبما عليكم أن ولذلك يتوجب ، أمانتي جيدا  تعرفون وذكر السعدي: أي أنتم 
تكم به من عند اهلل جئ

(1). 

 

 :هود وصالح عليهما السالم مقارنة موضوعية بين أساليب دعوتي النبيين: ثالثاا 
 ،أقوامهما عفي دعوة قومها بأسلوب التلطف واللين والرحمة مالسالم  اعليهم اتفق النبيان -8

واْ ٱ قال تعالى: وۡم  ٱۡعب د  َٰقح ا قحالح يح ح مح ۡي هۥ َّللَّ َٰه  غح م م  ۡن إ لح  [.15]األعراف:لحك 
أسلوب الحوار والجدل والمناظرة مع قومهما فكل بالدعوة السالم في  اعليهم اتفق النبيان -1

 نبي حاور وناظر قومه بالطريقة ذاتها.
السالم في الدعوة في أسلوبي الترهيب والترغيب فكل نبي رغب قومه  اعليهم اتفق النبيان -3

بعدم التعرض  يضا  أرهب قومه  ا  في اإليمان به ورهبهم وخوفهم عذاب اهلل ،سوى أن صالح
 للناقة بأي سوء.

وأن أجر كل منهما على الذي  ،في أسلوب الدعوة من غير أجرالسالم  اعليهم اتفق النبيان-4
 ا  وال سلطان ا  وال جاه دنيا وال ماال   هم ال يريدان حتى يبينوا للقوم أن،  بعثهما وهو اهلل

نما يريدان ما عند اهلل فما عند اهلل خير وأبقى  .وا 
نهم اشتهروا قبل أ، و بالصدق واألمانة في الدعوة إلى اهلل السالم  اعليهم النبيان اشتهر -5

 .الدعوة بهذه الصفات الحميدة

ا، علهم قوامهم بنعم اهلل عليهمأالسالم في الدعوة إلى اهلل في تذكير  اعليهم اتفق النبيان -1
 فيؤمنوا بهم. بهذا التذكير يستعطفونقوميهما

أيده اهلل بالناقة بينة  ا  بأن صالح، على دعوة هود، تميزت دعوة نبي اهلل صالح  -2
م   قال تعالى: وحجة على صدق ما يدعو إليه ا ءحتۡك  ۡمۖ  بحي  نحة  قحۡد جح ه  ك   م  ن رَّ

 ۖ ۡم ءحايحة  ۦ  نحاقحة  ٱَّللَّ  لحك  ه َٰذ  كان يدعو قومه بالحجج والبراهين  وهود، [23]األعراف:  هح
ه اهلل من اآليات والمعجزات كغيره من األنبياء ولكن لم تعين في القرآن الكريم كمعجزة اوآت

 .وآية صالح
 .له السبق في الدعوة على صالحا   هودا  كان  -1

                                                           

 (.8/591، السعدي )جتيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان( انظر : (1



 
 
 

 
 
 
 

 الفصل الثاني
النبيين هود وصالح عليهما السالم  يمعجزت

 والمقارنة بينهما
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 المبحث األول
 هود وصالح عليهما السالم والمقارنة بينهما يمعجزت

 

 المطلب األول
 لقومه عاد معجزة نبي اهلل هود 

فعندما أرسل اهلل  ،أنبياءه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله اهلل  أرسل 
ويثبت به  ،أرسل مع كل نبي منهم ما يؤيد به دعوته، نبياء لدعوة أقوامهم لعبادة اهلل األ

وصدق  ،على صدق نبوته أو دليال   ،فأعطى كل نبي آية أو بينة من البينات ،صدق الرسالة
تختلف ، القرآنأيده اهلل بكثير من المعجزات المادية والمعنوية ولكن كان معجزة  دعوته فمحمد

فهذه المعجزة تكفل اهلل بحفظها  ،فهي معجزة باقية خالدة إلي يوم القيامة ،عن كل المعجزات
وهي القرآن الكريم، وأيده اهلل بمعجزات مادية كثيرة فمنها انشقاق القمر، وخروج الماء من بين 

إلى قومه عاد  ا  فقد بعث اهلل هود، الحديث عن معجزة هود دولكننا هنا بصد أصابعه،
بالسفاهة ه يدعوهم إلى عبادة اهلل وحده وأن يتركوا عبادة األصنام، فأبى أكثر القوم واتهمو 

لنا معجزة هود لم نجد نصا  قرانيا يذكر ، و كما فعلت قريش مع نبينا محمد ،والجنون والكذب
لكن لم تشتهر  و وقد آتاه اهلل من اآليات كغيره من األنبياء ه بالحجج والبراهين ، فقد دعا قوم

حي  نحة    ؛ قال تعالى: معجزته  َ ۡئتحنحا ب ا ج  ود  مح َٰه  ۡن   قحال واْ يح ا َنح حكح وحمح ۡن  ل ا َنح ن قحۡول كح وحمح ت نحا عح ب تحار ِك   ءحال هح
ۡؤم ن يح   [.53]هود:ب م 

كي  ،نريد حجة أو معجزة أو آية تدل على صدق ما تقول ا  خاطب قوم عاد هود
 نترك عبادة األصنام ونتبعك.

ببيان وال برهان على جئتنا ، يا هود ما لهود عاد قال قوم :في تفسيره الطبريذكر 
 .(1)، فنسلم لك، ونقر بأنك صادق فيما تدعونا إليه من توحيد اهلل واإلقرار بنبوتكلنا ما تقول

تؤّيد دعواك في أنك  وبينة قالوا: يا هود ما جئتَنا بُحّجة  واضحة   تفسيره: ذكر القطان في
 .(2)بمجرد قولكترَك عبادَة آلهِتنا نمرَسل من عنِد اهلل، ولن 

                                                           

 (.85/311( انظر: جامع البيان في تأويل القرآن، الطبري )ج(1
 (.1/114( انظر: تيسير التفسير، القطان )ج(2
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واضحة مثبتة لدعواك حتى نقبل  وبرهان ومعجزة ما ِجْئتَنا ِبَبيَِّنة   الشيخ علوان:ذكر 
حتى  ا ،نا نعتقدك صدوقا صادقا ثقة معتمدوبعد ما لم تجئ إلينا بالبينة الملجئة ما ك ،منك قولك

َوما  اترك ما أنت عليه من الدعوى الكاذبة  واضحة وحجة صادقة، نقبل منك قولك بال بينة
ن مجرد َعْن َقْوِلَك وع ابدين عاكفينالتي قد وجدنا آباءنا وأسالفنا لها ع َنْحُن ِبتاِرِكي آِلَهِتنا

تدل  مصدقين بال شاهد وبينة ما َنْحُن َلَك ِبُمْؤِمِنينَ ودليل َوبالجملة  واضحة دعواك بال بينة
 .(1)على صدق دعواك

ادعاؤهم أنه لم يأتهم ببينة أي بدليل يدل على رسالته، وهم بذلك " قال أبو زهرة:
 .(2)"قاطعةيمضون في عنادهم غير معترفين بما جاءهم من معجزات هي عالمة 

أي بحجة وبرهان على صحة ما تدعونا إليه من عبادة اهلل  "أبو بكر الجزائري:قال 
 .(3)"وحده

وعلى الرغم من جميع هذه األقوال من المفسرين على عدم تعين معجزة لنبي اهلل 
 ، ووقوفه وحده في وجه قومهعتبر دعوة هود لقومهن هناك من المفسرين من اإف هود

وكذلك قال قوم من المفسرين أن تخلق ، هي معجزة بحد ذاتها ليدعوهم إلى اإليمان باهلل وحده
 هود باألخالق الحميدة في ذلك الزمان هو معجزة من المعجزات.

ودعاهم إلى ترك  قومه أنه وقف أمام فالبيِّنة التي جاء بها هود  ذكر الشعراوي:
تحدي القادرين عليه؛ ألنهم أهل طغيان؛ وأهل بطش؛  ؛ وهووترك الشرك واإليمان باهلل  الكفر

لنا محمدومع ذلك لم يقدروا عليه؛ مثلما لم يقدر كفار قريش على رسو 
(4). 

يعني على نفسي  ِإنِّي ُأْشِهُد الل هَ لهم  مجيبا   قال هود" :في تفسيره الخازن قال
يعني هذه األصنام  ِمم ا ُتْشِرُكوَن ِمْن ُدوِنهِ َأنِّي َبِريٌء واشهدوا يعني واشهدوا أنتم أيضا علي: 

يعني احتالوا في كيدي وضري أنتم وأصنامكم التي  َفِكيُدوِني َجِميعا  التي كانوا يعبدونها 
يعني ثم ال تمهلون وهذا فيه  ُثم  ال تُْنِظُرونِ فإنها ال تضر وال تنفع  ،تعتقدون أنها تضر وتنفع

فما قال لهم هذه المقالة ولم يهبهم ولم  ،لك أنه كان وحيدا في قومهوذ ،معجزة عظيمة لهود 
  .(5)"وتوكله عليه يخف منهم مع ما هم فيه من الكفر والجبروت إال لثقته باهلل 

                                                           

 (.8/351، علوان )جة والمفاتح الغيبية الموضحة للكلم القرآنية والحكم الفرقانيةالفواتح اإللهي ( انظر:(1
 (.2/3281)ج، الصابونيصفوة التفاسير ((2
 (.1/553(  ايسر التفاسير، أبو زهرة )ج(3
 (. 88/1511( انظر: تفسير الشعراوي الخواطر، الشعراوي )ج(4
 (.1/419)ج الخازن لباب التأويل في معاني التنزيل،( (5
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 .(1)معجزة ذكر النيسابوري: أنه لم يشتهر لنبي اهلل هود

أولئك األقوام من غير مباالة وال ن إظهار الدعوة مع إيذكر النيسابوري في كتابه قوال  للعلماء: 
 .(2)توان في الدعوة آية من اآليات

نما كان }:قال رسول اهلل  ما من األنبياء نبي إل أعطي ما مثله آمن عليه البشر، وا 
 .(3){الذي أوتيت وحيا أوحاه اهلل إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة

 ن لكل نبي من أنبياء تقتضي العموم ،أي إالنبوي الشريف ن صيغة هذا الحديث إ
وسكت عن  ،والقرآن الكريم ذكر بعض المعجزات، ومعجزة تدل على صدق دعواهآية  اهلل

 ،فمن ولم يذكرها ،فاألمر هنا به نوع من التكلف لطالما القرآن سكت عن هذه اآلية ،معجزات
ومنهم من جعل ثبات هود على  ،العلماء من جعل الهالك الذي أهلك به قوم عاد هو المعجزة

ون   كما قال تعالى: ،ومنهم من جعل تحدي هود لقومه معجزة، الدعوة معجزة ا ث مَّ َّلح َجح يع  فحك يد 
ون   ر   .[55]هود:ت نظ 

فالمعجزة جاءت دليال  على صدق  ؟هالك القوم معجزةويلحظ الباحث: كيف يكون 
فكيف يصدقوا  ،هلكوا وماتوا مدعي النبوة، والهالك ال مجال معه للتصديق ألنه إذا وقع بالقوم

 .؟!بذلك

أي إن صح ما لوحتم به من كون آلهتكم مما يقدرون على " االلوسي في تفسيره: قال
فكونوا أنتم  ،بريء منها فإني ،ولو بطريق ضمني ،ويصد عن عبادتها ،إضرار من ينال منها

وباشروا كيدي ثم ال تمهلوني وال تسامحوني في ذلك. فالفاء لتفريع األمر على  ،معها جميعا
زعمهم من قدرة آلهتهم على ما قالوا وعلى البراءة كليهما، والخطاب للقوم وآلهتهم، ويفهم من 

فإن األقوياء  ،كالم بعض أنه للقوم فقط، وفيه نفي قدرة آلهتهم على ضره بطريق برهاني
يقدروا مع اجتماعهم واحتشادهم على الضر كان عدم قدرة الجمادات عليه واألشداء إذا لم 

 .(4)"معلوما من باب أولى، وأيا ما كان فذاك من أعظم المعجزات بناء على ما قيل

                                                           

 (.4/31( انظر: غرائب القرآن ورغائب الزمان، النيسابوري)ج(1
 (. 4/31( انظر، المرجع السابق)ج(2
( رقم 1/811( صحيح البخاري، البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب كيف نزل الوحي وأول ما نزل)ج(3

إلى جميع  نبينا محمد. صحيح مسلم،مسلم، كتاب اإليمان، باب وجوب اإليمان برسالة  4918الحديث:
 .139( رقم الحديث:8/834الناس، ونسخ الملل بملته)ج

 (.1/118)جاأللوسي في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، ( روح المعاني (4
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وحيدا  ثابت الجنان،  هي وقوف هودفيقول:  ونالحظ أن األلوسي يفسر اآليات 
 وراسخ القدم في مقابلة ألهتهم وما يكيدون.

 ريشته، باآليات والمعجزات ولكن لم قد أيده اهلل ، ا  الباحث أن نبي اهلل هود ويرى
واهلل أعلى وأعلم  ،فال نستطيع تحديدها أو تعيينها وعليه القرآن الكريم ذكرها،ولم ُيص رح بها

 .بمعجزة نبيه هود

واْ أَِب ذكر تعالى في كتابه: د  حح د ۖ جح ت لۡكح داح ه  ه ۡم وح َٰت  رح ن يد  يح بَّار  عح   جح
ۡمرح ّل  

ح
و اْ أ بحع  ۥ وحٱتَّ لحه  ۡواْ ر س  صح  وحعح

 [.59]هود:
عراضهم عن اآليات التي بعث بها هود لهم، ولم يعين  فهنا ذكر اهلل تكذيب قوم عاد وا 
أو يذكر تلك اآليات كما فعل مع نبيه موسي في معجزاته التي بينها في كتابه بعينها وذاتها 

 مثل العصا، وانشقاق البحر. وبعض من تفاصيلها

كل مسألة ال ينبني عليها عمل؛ فالخوض فيها خوض فيما لم يدل على  "قال الشاطبي:
دليل شرعي، وأعني بالعمل: عمل القلب وعمل الجوارح، من حيث هو مطلوب  استحسانه

 .(1)"شرعا

خارقة. ويبدو أنها لم تكن مصحوبة بمعجزة  -تلك كانت دعوة هود "قال الشهيد قطب:
 .(2)"لسانهم ربما ألن الطوفان كان قريبا  منهم، وكان في ذاكرة القوم وعلى

ولكن لم تعين ولم توضح  ،بآيات بينات ا  أيد نبيه هود  ونخلص بالقول :أن اهلل
واعتراضهم على  ،لهذه اآليات ا  رغم نكران قومه عاد ،ما هي عين هذه اآليات والمعجزات

 الدعوة.

 
 
 
 
 

                                                           

 (. 8/43)ج ( الموافقات، الشاطبي(1
 (.4/8191( في ظالل القرآن، قطب )ج(2
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 الثانيالمطلب 
 اهلل صالح لقومه عادمعجزة نبي 

هم ؤ وترك ما كان يعبد أبا ،لدعوة قومه ثمود إلى التوحيد  ا  نبيه صالح أرسل اهلل 
بآية ومعجزة  ا  نبيه صالح وأن يرجعوا إلى عبادة اهلل وحده وال يشركوا به شيئا ، وأيد اهلل 

هي الناقة التي خرجت لقوم ثمود من الصخر  للعادة، فكانت معجزة نبي اهلل صالح خارقة
 كما طلبوا، فكانت هذه المعجزة خارقة للعادة ال يستطيع أحد أن يأتي بمثلها، وكانت آية ودليال  

هذه الناقة العظيمة هي  ،دعوته وصدق، صالح نبوة وشاهد حق على صدق ا  عظيم ا  وبرهان
نبياء مثل ناقة أحد من األ عطَ فلم يُ  ،من أعجب اآليات التي أرسل بها األنبياء إلى أقوامهم

 من باب التشريف ،إلى اهلل ولم تنسب إلى غيره ت، ويكفي شرفا  أن هذه اآلية نسبصالح
م بحي  نحة    قول اهلل تعالى: ويدل على ذلك والتعظيم  ا ءحتۡك  ۡمۖ  قحۡد جح ه  ك  ۡم م  ن رَّ ۦ  نحاقحة  ٱَّللَّ  لحك  ه َٰذ  هح

 ۖ  [.23]األعراف:ءحايحة 
كأنه قيل: ي، آية ظاهرة وشاهد على صحة نبّوت َقْد جاَءْتُكْم َبيَِّنةٌ  "الزمخشري:قال 

أشير إليها آية. ولكم: بيان لمن هي له آية موجبة عليه اإليمان خاصة وهم ثمود، ألنهم عاينوها 
نما أضيفت إلى  ،الناس أخبروا عنهاوسائر  وليس الخبر كالمعاينة، كأنه قال: لكم خصوصا ، وا 

اسم اهلل تعظيما لها وتفخيما لشأنها، وأنها جاءت من عنده مكّونة من غير فحل وطروقة آية من 
نما أضيفت وذكر الزمخشري:. (1)"آياته  .(2)إلى اسم اهلل تعظيما لها وتفخيما لشأنها الناقة وا 

ستعراض السريع للدعوة الواحدة، والسياق هنا، ألنه يستهدف اإل "قطب:سيد قال الشهيد 
ولعاقبة اإليمان بها وعاقبة التكذيب، ال يذكر تفصيل طلبهم للخارقة، بل يعلن وجودها عقب 

آية الدعوة. وكذلك ال يذكر تفصيال  عن الناقة أكثر من أنها بيِّنة من ربهم. وأنها ناقة اهلل وفيها 
ومن هذا اإلسناد نستلهم أنها كانت ناقة غير عادية، أو أنها أخرجت لهم إخراجا  غير ، منه

مما يجعلها بينة من ربهم، ومما يجعل نسبتها إلى اهلل ذات معنى، ويجعلها آية على  ،عادي
يما وف ،وال نزيد على هذا شيئا  مما لم يرد ذكره من أمرها في هذا المصدر المستيقن ،صدق نبوته

فنمضي نحن مع النصوص ونعيش في  ،جاء في هذه اإلشارة كفاية عن كل تفصيل آخر
 .(3)"ظاللها

                                                           

 (.1/811الكشاف)جالزمخشري، عن حقائق غوامض التنزيل، ( (1
 (.1/811( انظر: المرجع السابق)ج(2
 (. 3/8383( في ظالل القرآن، قطب )ج(3
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ۦ  نحاقحة  ٱ  :وقال تعالى ه َٰذ  وۡم  هح َٰقح يح ۖ وح ۡم ءحايحة  ۡرض َّللَّ  لحك 
ح
ۡ  ِف   أ ك 

ۡ
ا تحأ وهح ر   [.14]هود:اَّلل    فحذح

وقوله ناقة اهلل إضافة تشريف كبيت اهلل وعبد اهلل فكانت هذه الناقة لهم آية " قال الخازن:
 . "(1)ومعجزة دالة على صدق صالح 

على صدق  دليال   من نبي اهلل صالح جزة التي طلبها قوم ثمودوهذه الناقة هي المع
 أحد من االنبياء عطَ ية العجيبة من نوعها التي لم يُ دعوته، فأيد اهلل نبيه بهذه المعجزة الربان

ۦ  نحاقحة  ٱ  "قال أبو السعود:  .مثلها ه َٰذ  وۡم  هح َٰقح يح التنبيِه على أنها مفارقٌة اإلضافُة للتشريف و  َّللَّ  وح

ۖ  ،ما يجانسها من حيث الِخْلقُة ومن حيث الخلق  لسائر ۡم ءحايحة  معجزة  داّلة  على صدق   لحك 
 .(2)"نبّوتي

وهي الناقة التي أخرجها اهلل من  المعجزة الدالة على صدق نبوتهاآلية:  ذكر المراغي:
 .(3)تلك الصخرة الصماء

ة   قال تعالى: ح ۡبِص  َٰت   وحءحاتحيۡنحا ثحم ودح ٱِلَّاقحةح م  ا ن رۡس    ب ٱٓأۡليح ۚ وحمح ا ْ ب هح وا لحم  إ َّلَّ فحظح
ۡو نف  

 .[59]األسراء:اَتح

وقد ذكر المفسرون أن ثمود اجتمعوا يوما في  ذكر ابن كثير في كتابه قصص األنبياء:
، وذكرهم وحذرهم ووعظهم وحده اهلل عبادة فدعاهم إلى، ناديهم، فجاءهم رسول اهلل صالح 

، من (ناقة )وأشاروا إلى صخرة هناك، وأمرهم، فقالوا له: إن أنت أخرجت لنا من هذه الصخرة
وأن تكون عشراء طويلة، من  ،وتعنتوا فيهاافا يسموها ونعتوها صفتها كيت وكيت وذكروا أوص

: أرأيتم إن أجبتكم إلى ما سألتم على الوجه الذي صالح  نبي اهلل فقال لهم، صفتها كذا وكذا
 قوني فيما أرسلت به؟ قالوا: نعم.طلبتم، أتؤمنون بما جئتكم به وتصد

 فأخذ عهودهم ومواثيقهم على ذلك.

 أن يجيبهم إلى ما طلبوا. ما قدر له، ثم دعا ربه  ثم قام إلى مصاله فصلى هلل 

تنفطر عن ناقة عظيمة عشراء، على الوجه المطلوب  تلك الصخرة أن فأمر اهلل 
فلما عاينوها كذلك رأوا أمرا ومنظرا هائال، وقدرة باهرة  ،طلبوا، أو على الصفة التي نعتواالذى 

                                                           

 (. 1/491)ج الخازنلباب التأويل في معاني التنزيل، ( (1
 (.4/111(  إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، أبو السعود )ج(2
 (.81/55(  انظر: تفسير المراغي، المراغي )ج(3
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ثرهم على فآمن كثير منهم، واستمر أكعلى صدقه فيما يدعوهم إليه  ودليال قاطعا وبرهانا ساطعا
فأخذهم العذاب  صالح  هموجحدوا بآية اهلل التي طلبوها من نبي كفرهم وضاللهم وعنادهم

 .(1)بسبب كفرهم
عن عبد اهلل بن زمعة، " حديثا  نذكر منها  ،الناقة في بعض أحاديثه وقد ذكر النبي

إذ انبعث }: اهلل عليه وسلم، فذكر الناقة، وذكر الذي عقرها، فقال قال: خطب رسول اهلل صلى
 .(2)"{أشقاها: انبعث بها رجل عزيز عارم منيع في رهطه، مثل أبي زمعة

 

 

  

                                                           

 (.853-8/851انظر: قصص األنبياء، ابن كثير)ج( (1
صحيح مسلم، مسلم،  كتاب الجنة وصفة ونعيمها وأهلها، باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها  (2)

 .1155( رقم الحديث:4/1898الضعفاء)ج
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 المطلب الثالث
 مقارنة موضوعية بين معجزتي هود وصالح عليهما السالم

عليهم السالم  ا  وصالح ا  تحدث القرآن الكريم عن اآليات التي بعث بها النبيين هود
قد أيده اهلل  فنبي اهلل هود ،ولكن هناك فرق بين معجزتي النبيين عليهما السالم القوميهم

 هولكن القرآن الكريم لم يعين هذ ،وجاء باآليات لقومه ،على صدق نبوته بآيات كثيرة دليال  
ات والمعجزات الخاصة ولم تشتهر هذه اآلي ،نبيه هود ااآليات والمعجزات التي أيد اهلل به

وترك  ،بعثه اهلل ليدعو قومه إلى توحيد اهلل وفي المقابل نبي اهلل صالح ، بنبي اهلل هود
فأيده اهلل بمعجزة  ،وعلى صحة دعوته ،عبادة األصنام وطلب من القوم آية على صدق نبوته

وهي الناقة التي أضافها اهلل لنفسه من باب  ،من قبله وال من بعده حد  أل عطَ غريبة عجيبة لم تُ 
التي كانت دليال  على صدق نبوته هي الناقة  االختصاص والتشريف، فكانت معجزة صالح

جاءت بعد أن طلبها قوم صالح منه، في كتب التفسير أن هذه المعجزة  وذكر ،وصحة دعوته
 بها، فكانت ناقة عظيمة قد ودعاه فأيده اهلل ستجاب اهلل لطلبهم بعد أن صلى نبيه صالح اف

في أحاديثه الصحيحة وهذا هو  وذكرها النبي محمد ، بعينها تاشتهرت في القرآن الكريم وعين
 .ومعجزة نبي اهلل صالح الفرق بين معجزة نبي اهلل هود

ولم تعين في القرآن  ،معجزةلم تشتهر له  ا  ن نبي اهلل هودختام إونقول في ال
وقد تم تعينها ونسبتها  ،قد اشتهرت معجزته في القرآن والسنة ا  اهلل صالحوأن نبي والسنة، أ

بالرسالة وأن نبي اهلل   ا  إلى اهلل تشريفا لهذه المعجزة الخارقة للعادة في زمن تكليف صالح
 .من المساس بهذه المعجزة الربانيةصالح قد حذر قومه 

لقوم  ُأخرجتفقد كانت الناقة أعظم معجزة حسية ، آية نبيه صالح فقد بين اهلل 
فرأوها ترد  ،وكان الماء قسمة بين القوم وبين الناقة، ثمود، ألنهم رأوها رأي العين تغدوا وتروح

آية في أكثر من موضع، مما يدلل على أنها شيء عظيم  الماء وتشرب، وقد سماها ربنا
 .(1)تلك المعجزة وتشريفا  لها لبيان عظمة  إلى اهلل هاتهابه القلوب وقد نسب

 

 

 

                                                           

 (.95الحاج)ص، منال إلى اهلل الدعوة منهج القرآن في( انظر: (1
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 المبحث الثاني
 موقف قومي عاد وثمود من معجزتي هود وصالح عليهما السالم

 

 المطلب األول 
 موقف عاد من معجزة هود 

اإليمان باهلل وحده وترك عبادة إلى قومه عاد يدعوهم إلى  ا  أرسل اهلل نبيه هود
جحدوا وكفروا بتلك  قومهه ولكن اباآليات التي تصدقه في دعو  ا  صنام وأيد اهلل نبيه هوداأل

هود قد جاءهم ببينة كما يكون ونفوا أن  ،نكروا ذلكأو ، اآليات التي جاء بها نبي اهلل هود
حي  نحة   عن ذلك في محكم الكتاب والتنزيل : أخبر اهلل  َ ۡئتحنحا ب ا ج  ود  مح َٰه  ْ يح ۡن   قحال وا ا َنح ب تحار ِك   وحمح

ۡؤم ن يح  حكح ب م  ۡن  ل ا َنح ت نحا عحن قحۡول كح وحمح  [.53]هود: ءحال هح

ۡن   : ذكر الطبري: ا َنح ن قحۡول كح وحمح ت نحا عح صنام ال  لن نترك عبادة ا : أي  ب تحار ِك   ءحال هح
ۡؤم ن يح  .قولكلمجرد  حكح ب م  ۡن  ل ا َنح من اهلل  قالوا: وما نحن لك بما تدعي من النبوة والرسالة وحمح

 .(1)لك إلينا بمصدِّقين

وما على قولك، فنترك آلهتنا لقولك،  ودليل ما جئتنا ببرهان ذكر مكي بن أبي طالب:
 .(2)به مما تدعيه نؤمن لك، فنصدقك بما جئت

في شيء مما تأتي وتذر فيندرج تحته ما  كبمصدقين : ما نحن أي ذكر أبو السعود:
دعاهم إليه من التوحيد وترِك عبادة اآللهِة وفيه من الداللة على شدة الشكيمة وتجاوِز الحدِّ في 

 .(3)على أحد من الناس  العتو ما ال َيْخَفى

  هودوا اإليمان عن أنفسهم حتى لو جاءهم فهؤالء هم قوم عاد كذبوا رسولهم ونف
وكل ذلك بسبب العتو والبطش والقوة التي اعطاه اهلل لهم فكفروا  األرضلن يؤمنوا،بكل معجزات 

واْ   ويؤكد ذلك قوله تعالى: ،وعاثوا في االرض الفساد وكفروا بآيات اهلل  د  حح ۖ جح د  ت لۡكح داح وح
ن يد  أَِب بَّار  عح   جح

ۡمرح ّل  
ح
و اْ أ ۥ وحٱتَّبحع  لحه  ۡواْ ر س  صح ه  ه ۡم وحعح َٰت  رح  [.59]هود:  يح

                                                           

 (. 85/311( انظر: جامع البيان في تأويل القرآن، الطبري )ج(1
 (. 5/3488( انظر: الهداية إلى بلوغ النهاية، بن أبي طالب )ج(2
 (. 4/182( انظر: إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم، أبو السعود )ج(3
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كذبوا  ، د  عاا هم قوم الذين أحللنا بهم نقمتنا وعذابن وهؤالء : في تفسيره ذكر الطبري
إلى توحيده واتباع  وةم للدعوعصوا رسله الذين أرسلهم إليهوحججه،  ةتا بأدلجحدو و  ،بآيات اهلل

 ألنه مخالفٌ  مستكبر على اهلل،  حائد عن الحق، ال ُيذعن له وال يقبله لك، واتبعوا أمر أمره
 .(1)لهواه

، وداللة المحدثات على النبوة والرسالة جحدوا داللة المعجزات على صدق ذكر الرازي:
 .(2)القوم  ثبت أنهم كانوا زنادقةوبهذا الجحود وجود الصانع الحكيم، 

  
ۡمرح ّل  

ح
و اْ أ ن يد  وحٱتَّبحع  بَّار  عح تبعوا أمر األشراف والرؤساء ا: أي أن الضعفاء والسفلة من القوم  جح
 ،ألن رسالتهم واحدة ،وتكذيب هود هو تكذيب لجميع الرسل ا  الذين كذبوا هود ،من القوم

ا  إ َّلَّ  ، وهي التوحيد وقال هؤالء الضعفاء بقول الكبار مقلدين لهم َٰذح ا هح حِّح   مح  ب
مۡ   .[14]المؤمنون:م  ۡثل ك 

 ،دعاهم إلى اإليمان  .الذي ا  وكذبوا نبي اهلل هودعصوا أن قوم عاد  ذكر البيضاوي :
وما  ،إلى الكفرهم الذين دعوهم ئأمر كبراوأطاعوا واتبعوا ، في الدنيا واألخرةوما ينجيهم 

 .(3)يستوجب عليهم العذاب

أن قوم عاد نفوا عن أنفسهم اإليمان في اآليات األولى، رغم وجود  ويلحظ الباحث:
 ال نهم الذيئهم وكبار ذبوا وكفروا به واتبعوا أمر رؤسائفقد جحدوا وك ،البينة وفي اآلية الثانية

 .وخالفوا أمر نبيهم الذي يوصلهم إلى مرضاة اهلل  ئا ،عنهم من عذاب اهلل شي يغنون

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (. 85/311( انظر: جامع البيان في تأويل القرآن، الطبري )ج(1
 (.81/311ظر: مفاتيح الغيب، الرازي )ج( ان(2
 (.3/839( انظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي )ج(3
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 المطلب الثاني
 موقف ثمود من معجزة نبي اهلل صالح 
 ،تصديقا  له في دعواه حيث دعاهم لإليمان ،بمعجزة الناقة لقومه  ا  بعث اهلل صالح

وهي ناقة  ،افأيده اهلل بمعجزة حسية ال مثيل له ،وبينة على صدق ما يدعوا إليه فطلبوا منه دليال  
فيأخذهم عذاب أتى صالح بالناقة حذرهم من أن يمسوها بسوء  افلمّ ، عظيمة نسبت إلى اهلل 

، التي هي الحجة والدليل على صدق صالح ،على قتل ناقة اهلل الكن القوم تجرأو  ،عظيم
رغم  ،ما بين مصدق وما بين جاحد لهذه المعجزة من معجزة صالح  فكان موقف قوم ثمود

 يحدث معه  اتبع خطوات الشيطانو  هولكن من تبع هوا ،أنهم عاينوها جميعهم بأعينهم
كما يحدث في زماننا هذا بأن  ،ويعلم الباطل ويتبعه ،وال يتبعهأنه يعلم الحق  رغم ،هذا في الدنيا

وهذا ما  ويقدمونه على قول اهلل وقول الرسول ،يتبعون أمر المسئول أو األمير لناسمن ا ا  كثير 
 خوفا  على عروشهم وملكهم وسيادتهم على القوم  من قوم ثمودالمأل  حدث مع

ۦ  نحاقحة   كما أخبر اهلل تعالى :. اليوم إال من رحم ربي لونوكذلك المسئو  ه َٰذ  ۡب   قحالح هح ا ِش  َّهح ل
ۡب  يحۡوم   ۡم ِش  لحك  ۡعل وم   وح ا  ١٥٥ مَّ وهح َّلح تحمحس  و ء  وح يم   ب س  ظ  اب  يحۡوم  عح ذح ۡم عح ذحك  خ 

ۡ
يحأ واْ  ١٥٦ فح ۡصبحح 

ح
ا فحأ وهح ر  قح عح فح

م يح  َٰد  جاءهم بمعجزة   ا  السابقة تجد أن صالحعند قراءة اآليات  .[852-855]الشعراء:نح
ولكن  ،حتى ال يأخذهم اهلل بالعذاب ،يمسوها بسوءأن  وحذرهم وخوفهم ورهبهم من ،خارقة للعادة

وهي المعجزة والدليل على  ،قتل الناقةعلى  وتأمروا ا  ذلك فكذبوا صالح ؛قوم ثمود فعلوا بخالف
 ،ولكن سولت لهم أنفسهم أمر قتل الناقة وعقرهاألنهم طلبوا ذلك بأنفسهم ، صدق صالح 
 من معجزته . وهذا هو موقف ثمود قوم نبي اهلل صالح ،فقتلوها وعقروا

ا ذكر محمد األمين الشافعي: وهح ر  قح عح السهم وضربة من بطعنة ا الناقة أي: قتلو   فح

ا قال البقاعي: .(1)السيفب وهح ر  قح عح  .(2)"أي قتلوها بضرب ساقها بالسيف"  فح
ا ذكر أبو السعود: وهح ر  قح عح أسند العقر إلى كلهم لما أن عاقرها عقرها و  ،:أي قتلوها فح

ْ  ،ولذلك عمهم العذاب ،برأيهم وا ۡصبحح 
ح
َٰد م يح فحأ وأنه ال   ،بهم العذابوقع من  فينائخأي:   نح

ن كان بطريق التوبة  ،في ذلك الوقتتوبة   .(3)ولذلك لم ينفعهم الندم وا 

                                                           

 (.11/191ج( انظر: حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن، الشافعي )(1
 (. 84/21( نظم الدرر في تناسب اآليات والسور، البقاعي )ج(2
 (.  1/159مزايا الكتاب الكريم، أبو السعود )ج ( انظر: إرشاد العقل السليم إلى(3
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ا ذكر ابن عجيبة: وهح ر  قح عح ألنهم راضون  ،إلى جميعهمقتل وأسند ال ،: أي : قتلوها  فح
وكانوا يدخلون على المرأة في  ، قال: ال أعقرها حتى ترضوا أجمعينبه. ُروي أن عاقرها 

خدرها، فيقولون: أترضين بعقر الناقة؟ فتقول: نعم، وكذلك صبيانهم، َفَأْصَبُحوا ناِدِميَن على 
عقرها خوفا  من نزول العذاب بهم، ال ندم توبة ألنهم طلبوا صالحا  ليقتلوه َلم ا أيقنوا بالعذاب، 

 .(1)بهم حينها ال تنفع التوبة العذاب ووقوع ةِ وندموا حين ال ينفع الندم، وذلك حين ُمَعاَينَ 

أن اهلل يقبل توبة العبد في وقت تقبل فيه التوبة  وفي هذا القول حديث ورد عن النبي
ر  }: الن ِبيِّ قال  ،وال يقبلها عند الغرغرة ب ة  الع ب د  م ا ل م  ي غ ر غ   .(2){إ ن  الل ه  ي ق ب ل  ت و 

قد أجمع " :الباقي في شرح صحيح مسلم في الحاشية فقال وقد ذكر محمد فؤاد عبد
 أركان: ة. وللتوبة ثالثلم يغرغرالعلماء على قبول التوبة ما 

 .(3)"العزم على أن ال يعود إليها -3.الندم على فعلها -1أن يقلع عن المعصية. -8

عليهم فلم ينفعهم  ،فقوم ثمود ندموا على قتل الناقة حينما بدأت عالمات العذاب تظهر
 ولم تقبل توبة منهم . ،ندمهم

عن عبد  وقال بأن من عقر الناقة هو من أشقى الناس  عقر الناقة  وقد ذكر النبي
ل ذو عز انتدب لها رج}: ، وذكر الذي عقر الناقة، قالاهلل بن زمعة، قال: سمعت النبي 

     .(4){ومنعة في قومه كأبي زمعة

 .صالح )عقر الناقة( ذبح ناقة

ا   تعالى:قال  َٰهح ى ۡشقح
ح
َٰ  ١٢إ ذ  ٱۢنبحعحثح أ ۡقيح ول  ٱَّللَّ  نحاقحةح ٱَّللَّ  وحس  ۡم رحس  حه  الح ل قح ا فح ب وه   ١٣هح ذَّ فحكح

ا َٰهح ى وَّ ۢنب ه ۡم فحسح ه ه م ب ذح لحۡيه ۡم رح مح عح ۡمدح ا فحدح وهح ر  قح عح  [.83-81]الشمس:فح
 

                                                           

 (.4/855( انظر: البحر المديد في تفسير القرآن المجيد، ابن عجيبة )ج(1
 : حكم الحديث األلباني : حديث حسن.  3532( رقم الحديث:5/542( سنن الترمذي، الترمذي،  باب)ج(2
يمان بالمعاصي ونفيه عن المتلبس بالمعصية ( صحيح مسلم، مسلم، كتاب اإليمان ، باب بيان نقصان اإل(3

 .52( حاشية الكتاب شرح حديث رقم : 8/22على إرادة نفي كماله)ج
لى ثمود آخاهم صالح( ،ج(4 . 4/841( صحيح البخاري، البخاري، كتاب أحاديث االنبياء، باب قوله تعالى)وا 

 حكم: صحيح..3322رقم الحديث:
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َٰ   ،التعرض لناقة اهلل :حذرهم وخوفهم من أي  :نحاقحةح ٱَّللَّ  ذكر المراغي :  ۡقيح اوحس  : هح
ا يومها يشربها الذي اختصها به ف :أي وهح ر  قح عح  .(1)وقتلوها فاستحقوا العذاب : أي فنحروها فح

َٰ  ذكر السعدي في تفسيره: ۡقيح انحاقحةح ٱَّللَّ  وحس   أو قتل أو التعرض  أي: احذروا عقر  هح
ن إعليكم بسقي لبنها  جعلها لكم آية عظيمة، وال تقابلوا نعمة اهلل، التي بأي سوء ناقة اهللل

ا   .تعقروها، فكذبوا نبيهم صالح 

ا َٰهح ى وَّ ۢنب ه ۡم فحسح م ب ذح ه ه  لحۡيه ۡم رح مح عح ۡمدح ا فحدح وهح ر  قح عح دمر عليهم ف ، نحروا الناقة وقتلوها فح
تحتهم، فأصبحوا جاثمين على وعمهم بعقابه، وأرسل عليهم الصيحة من فوقهم، والرجفة من 

  .(2)ركبهم، ال تجد منهم داعي ا وال مجيبا
ا  :ذكر ابو بكر الجزائري َٰهح ى ۡشقح

ح
: أي أشقى القبيلة وهو قدار بن سالف الذي يضرب أ

 أشأم بن قدار. :به المثل فيقال

  َّول  ٱَّلل   .: أي صالح رحس 

 َٰ ۡقيح انحاقحةح ٱَّللَّ  وحس   .وال تتعرضوا لها  وشربها في يومها: أي ذروها  هح

  ب وه ذَّ  . المعجزة : أي فيما اخبرهم به من شأن الناقةفحكح

ا وهح ر  قح عح  .(3)ليخلص لهم ماء شربها في يومهاونحروها أي قتلوها :  فح

قلنا: بلى « أل أحدثكما بأشقى الناس؟} : عن عمار بن ياسر قال: قال رسول اهلل 
أحيمر ثمود الذي عقر الناقة، والذي يضربك يا علي على هذه، ووضع »قال:  ،يا رسول اهلل
 .(4){ه حتى يبل منها هذه، وأخذ بلحيتهيده على قرن

}أشقى الناس ثالثة:  عن عبد اهلل بن عمرو، قال: قال النبي صلى اهلل عليه وسلم:
إل لحقه منه؛ ألنه عاقر ناقة ثمود، وابن آدم الذي قتل أخاه؛ ما سفك على األرض من دم 

 . (5)أول من سن القتل{
                                                           

 (.31/819المراغي )ج(  انظر: تفسير المراغي، أحمد (1
 (.8/911)ج السعدي: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان، ( انظر(2
 (. 5/521( انظر: أيسر التفاسير، ابو بكر الجزائري )ج(3
 . 1415رقم الحديث:  (2/414( السنن الكبرى، النسائي، كتاب الخصائص، باب ذكر أشقى الناس)ج(4
 (.83/581طبراني، مسند عبد اهلل بن عمرو بن العاص)ج، ال84-83ج ( المعجم الكبير(5

 .84399رقم الحديث:
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، يلحظ الباحث أن نبي اهلل وبعد هذا السرد ألقوال المفسرين وأحاديث النبي
وكذلك بعض األقوال تقول  ،ي العينها قومه رأد جاء يدعو قومه ببينة حسية رآق صالحا  

له  ،دعا ربه فاستجاب اهلل ا  ولكن نبي اهلل صالح، ح  نهم هم من طلبوا معجزة الناقة من صالإ
 ،ولكن قومه كذبوه وعقروا الناقة بعد أن حذرهم من أن يمسوها بسوء ،فأيده بما طلب منه قومه

ولكن قوم ثمود من شدة طغيانهم عقروا الناقة وقتلوها تكذيبا   ،أو يتعرضوا لها في يوم شربها
 منهم لنبي اهلل صالح 

، ولم يتوقف المشهد الناقة وتكذيبهم لصالحفوقع بهم العذاب الشديد بسبب قتلهم 
ومن آمن  ا  فكان العذاب للجميع إال صالح ،ن القوم جميعا  وافقوا على قتل الناقةإبل  ،عند ذلك

يذكر أن ثمود بسبب طغيانها كذبت نبيها، فكان الطغيان وحده  "قال الشهيد قطب:    معه.
وهو أشدها  ،وهو الذي عقر الناقة ،أشقاهاثل هذا الطغيان في انبعاث هو سبب التكذيب. وتم

بل اإلقدام على الفعلة فقال اهلل ق وقد حذرهم رسول ،شقاء وأكثرها تعاسة بما ارتكب من اإلثم
احذروا أن تمسوا ناقة اهلل أو أن تمسوا الماء الذي جعل لها يوما ولهم يوما كما اشترط ، لهم

وال بد أنه كان لها شأن خاص ال نخوض  ناقة آيةعليهم عند ما طلبوا منه آية فجعل اهلل هذه ال
فكذبوا النذير فعقروا الناقة. والذي عقرها هو هذا ، في تفصيالته، ألن اهلل لم يقل لنا عنه شيئا

ألنهم لم يضربوا على يده، بل  ؛حملوا التبعة وعدوا أنهم عقروها األشقى. ولكنهم جميعا
 . (1)"استحسنوا فعلته

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 (.1/3989( في ظالل القرآن، قطب )ج(1
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 الثالثالمطلب 
 هود وصالح مقارنة بين موقفي عاد وثمود من معجزتي نبيهما

 
إلى  وبعد السرد لبعض اآليات واألحاديث التي ذكرت اآليات التي بعث بها هود 

وما هو موقف قومه ، وكذلك اآليات التي ذكرت معجزة نبي اهلل صالح، وموقفهم منهاقومه 
 لنبيه صالح. المعجزة التي أرسلها اهلل تأييدا   ثمود من هذه

 ت والمعجزات التي أتى بها النبيانن من اآليايونبدأ بمقارنة بين موقف القوم

، وكفروا بها ونفوا اإليمان عن أنفسهم رغم وجود اآليات الدالة آيات اهلل ا قوم عاد جحدو  -8
 .على صدق نبي اهلل هود

وقالوا لن نؤمن لك بمجرد قولك يا هود ولن ، على صدق النبوة نفوا وجود األدلةقوم عاد  -1
 نترك عبادة األصنام.

 وهي الناقة.، بعدما جاءهم بالمعجزة الحسية  ا  قوم ثمود أيضا  كذبوا نبي اهلل صالح  -3

بعدم مساس الناقة أو التعرض لها بأي سوء لكنهم  حذرهم نبي اهلل صالح قوم ثمود  -4
 .وقتلوا الناقة فأنزل اهلل بهم العذاب األليم كذبوه 

 .قوم ثمود عقروا الناقة التي هي المعجزة الخارقة الدالة على صدق صالح  -5

القومان عاد وثمود كان موقفهما مشابه لبعض وهو التكذيب والجحود للنبيين هود وصالح  -1
 عليهما السالم رغم وجود األدلة على صدق نبوتهما.

ونفوا  ،لن نؤمن لك من عند ربك  ببينة لو جئتناى تح  هودنبي اهلل قالوا ل قوم عاد -2
دوها أمام جاءتهم البينة والمعجزة ورأوها رأي العين وشاهفثمود أما قوم ، اإليمان عن أنفسهم

 مروا على الناقة فعقروها ونحروها بسب طغيانهم في األرض.أعينهم إال أن القوم تآ
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موقف قومي عاد وثمود من الدعوة والعاقبة 
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 المبحث األول
 موقف عاد من الدعوة وعاقبتها 

 

 المطلب األول
 عاقبتهمودعوته و  موقف عاد من نبي اهلل هود

 

 ودعوته: بهود ونأولا: المؤمن
وهذا البعث جاء بعد أن كفر  ،إلى عبادته وحده ماألنبياء للناس لدعوته بعث اهلل 

فكما هو المعروف أن  ،وعبدوا  من دون اهلل ما ال ينفعهم وال يضرهم، الناس وأشركوا باهلل 
 ذبون بهذه الدعوةيكفرون ويك وآخرون ،ا  يصدقون بهاولكل دعوة ُأناس، دعوة رجاال   لكل

الذي دعا ، وهو نبي اهلل هود  ،في الدعوة إلى اهلل نموذج رائع  نحن نقف أمام إو  ،ويعادونها
من دون اهلل فكان قومه عاد ما بين مصدق  ،وترك عبادة األوثان واألصنام، قومه لعبادة اهلل 

نحن في هذا المقام بصدد الحديث عن و  ،بنبوته جاحد   وما بين مكذب ،ودعوتهته مؤمن برسال
وهو  ،اروا على المنهج الحقسزروه وعزروه و آوالذين ، الذين آمنوا مع نبي اهلل هودالمؤمنين 

 .اإليمان بوحدانية اهلل 

 ه فقال:في كتاب نبي اهلل هود  اعن هذه الدعوة التي ُكلف به فأخبر اهلل 
  ة اهح فح َٰكح ِف  سح ى ح ْ م ن قحوۡم هۦ   إ نَّا لحَنح وا ر  فح  ٱَّلَّ ينح كح

ب يح  قحالح ٱلۡمحَلح  َٰذ  ن كح م نح ٱلۡكح حظ               ِإَونَّا ِلح
 [.11]األعراف:

، وجحدوا توحيد أي: من قوم هود ذكر محمد األمين الشافعي في تفسير هذه اآلية:
نما وصف ، وأنكروا رسالة هود اهلل المأل هنا بالكفر دون مأل قوم نوح؛ ألن  إليهم، وا 

أسلم وكان يكتم و آمن  هم منفمن، بها ومن كفرته بدعو  كان فيهم من آمن المأل من قوم هود
  .(1)خوفا  من قومه إيمانه

 .(2)آمن مع هود  كان من أشراف القوم من في تفسيره:ذكر البيضاوي 

                                                           

 (. 9/391( انظر: حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن، الشافعي)ج(1
 (.3/81)ج البيضاويأنوار التنزيل وأسرار التأويل، ( انظر: (2
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وصدق به  ،من آمن معه وهذه اآلية الكريمة تثبت أن هناك من أشراف قوم هود
وكذلك من خالل سياق اآلية القرآنية نالحظ أن هناك  ،وقول المفسرين يدل على ذلك ،وبرسالته

 ٱَّلَّ ينح  :ويدل على ذلك قوله ،من آمن من المأل من قوم عاد مع نبي اهلل هود
قحالح ٱلۡمحَلح 

واْ م ن قحوۡم هۦ    ر  فح أي  ،التبعيضل السياق نالحظ أن حرف )من( يفيد ومن خال [11] األعراف:كح
أن من آمن مع هود قد نجوا من  أن البعض من المأل آمن والبعض قد كفر، ثم يخبرنا اهلل 

        فقال : كما أخبر  ،وهما في النجاة ،ان صراحة في موضعينموقد ذكر لفظ اإلي ،العذاب
   ۥ ب رحَۡححة ه  عح َٰه  وحٱَّلَّ ينح مح جنحۡينح

ح
 [.21]األعراف: م  نَّا فحأ

الذي هداهم لإليمان، وجعل  اهلل فإنوالذين آمنوا معه  ا  هودنجينا  السعدي: أي:  ذكر
 .(1)إيمانهم سببا ينالون به رحمته فأنجاهم برحمته

آمنوا والذين  نجينا هودا  العذاب على قوم عاد، وقع بفلما جاء أمرنا  : أي ذكر المراغي:
عند اهلل  برحمة عظيمة من األوثان ترك عبادةو    اهلل به وبما دعا إليه من توحيد

(2). 
ود    وقال تعالى في موضع أخر: َّۡينحا ه  نحا جنح ۡمر 

ح
ا ءح أ ا جح حمَّ ل ۥ ب رحَۡححة  ا وحٱَّلَّ ينح ءحامح وح ه  عح  م  نَّا  ن واْ مح

ل يظ   اب  غح ذح م م  ۡن عح َٰه  َّۡينح جنح  [.51]هود: وح

ا   : ذكر الطبري  في تفسير هذه اآلية: حمَّ ل ود  وح َّۡينحا ه  نحا جنح ۡمر 
ح
ا ءح أ ۥا وحٱَّلَّ ينح ءحامح جح ه  عح   ن واْ مح

يعني: ، م  نَّا ب رحَۡححة  ، هود ا والذين آمنوا باهلل معهالعذاب  ا، نجينا منقوم هود عذاُبنوقع بولما 
اب  غحل يظ   ،عليهم ونعمة ن اهلل بفضل م ذح م م  ۡن عح َٰه  َّۡينح جنح ا من عذاب  وح ، يقول: نجيناهم أيض 

 .(3)بقوم عاد ها اهلل في الدنيا من السخطة التي أنزلغليظ يوم القيامة، كما نجيناهم 
ْ وحٱَّلَّ ينح ءحامح ذكر الزمخشري:   قيل: أي أن الذين آمنوا من قوم عاد مع هود   ن وا
 .(4)كان عددهم أربعة آالف

 وهذه من ،، ولم يرد في حديث صحيح عن النبي وهذا  العدد لم يرد في كتاب اهلل 
، ونكل علمه المذكورة في كتب التفسير والحكم على نقل مثل هذه الروايات اإلسرائيلياتالروايات 
 .فال نصدقه وال نكذبه  إلى اهلل

                                                           

 .(8/194)جالسعدي تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان، ( انظر : (1
 (.1/891( انظر: تفسير المراغي، المراغي )ج(2
 (. 85/311( انظر: جامع البيان في تأويل القرآن، الطبري )ج(3
 (.1/415(  انظر: الكشاف، الزمخشري )ج(4
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وقد  .(1)"من المفسرين وال مانع من ذلك ا  تابعنا في هذا كثير  "قال السعدي في تفسيره: 

ر ج  :  قال رسول الل ه أن في الحديث جاء  ر ائ يل  و ل ح  دِّث وا ع ن  بن ي إس   .(2){}ح 

ونجى من بينهم رسولهم هودا وأتباعه المؤمنين  "قال ابن كثير في تفسير اآلية السابقة:
 .(3)"من عذاب غليظ برحمته تعالى ولطفه

لى ما   ا  ويالحظ الباحث : أن نبي اهلل هود دعا قومه سنين كثيرة لإليمان باهلل وا 
وكان الكفار من قومه برسالته ودعوته هم العدد  ،فآمن معه القليل من قومه، يدعوهم إليه

ولما  وبسبب إتباعهم لمصالحهم، ضعفاء ألمر األقوياء خوفا  منهموذلك بسب إتباع ال، األكبر
ن قومه فنجى اهلل المؤمنين وأهلك الكافرين فآمن معه القليل وكفر الكثير م، همؤ كان عليه أبا

، وهذه سنة اهلل في دعوات األنبياء جميعا ، نجاة بكفرهم ومعصيتهم وجحودهم آليات اهلل 
هالك المكذبين بالعذاب األليم  .المؤمنين بدعوة األنبياء برحمته، وا 

 :ودعوته بهود ونثانياا: الكافر 
اإليمان وطبيعة الكفر في نفوس  إن هذا القصص يصور طبيعة"سيد قطب: قال 

ويعرض نموذجا  مكررا  للقلوب المستعدة لإليمان، ونموذجا  مكررا  للقلوب المستعدة للكفر  ،البشر
إن الذين آمنوا بكل رسول لم يكن في قلوبهم االستكبار عن االستسالم هلل والطاعة  ،أيضا  

فأما الذين كفروا بكل رسول فقد  ،وينذرهم هلل واحدا  منهم ليبلغهمولم يعجبوا أن يختار ا ،لرسوله
كانوا هم الذين أخذتهم العزة باإلثم، فاستكبروا أن ينزلوا عن السلطان المغتصب في أيديهم هلل 

من الحكام والكبار والوجهاء « المأل»صاحب الخلق واألمر، وأن يسمعوا لواحد منهم.. كانوا هم 
 .(4)"إنها عقدة الحاكمية والسلطان ، هذا الدين ومن هنا نعرف عقدة ،وذوي السلطان في قومهم

 ،وترك عبادة األصنام ،إلى التوحيد ميدعوهإلى قومه عاد ل ا  بعث اهلل نبيه هودف
خوفا  على عروشهم  ؛واتهموه بالسفاهة والطيش ،وكثيرا  من المأل من كذب بهود ،به وافكذب

                                                           

( ذكر هذا الكالم في حاشية 21، الحاج، )ص( منهج القرآن في الدعوة إلى اهلل ، نبي اهلل صالح أنموذجا  (1
 البحث.

 81831( رقم الحديث:81/815ابة، مسند ابي هريرة)جح(  مسند احمد، ابن حنبل، مسند المكثرين من الص(2
يضا : مختصر سنن أبي داود، المنذري، كتاب العلم ، باب في القصص أالحكم: صحيح لغيره . و 

 . 3111/3585(رقم الحديث:1/531)ج
 (.4/338( تفسير القرآن العظيم، ابن كثير )ج(3
 (. 3/8311( في ظالل القرآن، قطب )ج(4
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 ذكرها ورد التهم التيوكثيرا  من   ،والجنون السفاهة والكذببيتهمونه القوم المأل من وبدأ وملكهم 
 في كتاب اهلل.

ود  ِإَو فقال تعالى: ۡم ه  اه  خح
ح
د  أ َٰ داح ْ ٱَلح وا وۡم  ٱۡعب د  َٰقح ۥ ۚ اۚ قحالح يح ۡي ه  َٰه  غح م م  ۡن إ لح ا لحك  ح مح فحلح  َّللَّ

ح
أ

ونح  ْ م ن قحوۡم هۦ   إ نَّا  ٦٥تحتَّق  وا ر  فح  ٱَّلَّ ينح كح
ة  قحالح ٱلۡمحَلح  اهح فح َٰكح ِف  سح ى ح ح  لحَنح ب يِإَونَّا ِلح َٰذ  ن كح م نح ٱلۡكح  ظ 

 .[11-15]األعراف:

عليه « هود»لكرام، هو وهذا رسول آخر من رسل اهلل ا :جاء في تفسير هذه اآلية
ويلقى منهم ما لقى نوح من قومه ، إلى توحيد اهللء بعد نوح إلى قومه عاد فيدعوهم يالسالم، يج
، بهم متلطفاو ، لهم ناصحا كما مضى نوح مع قومه وتسفيه، ولكنه يمضى معهممن تكذيب 

صرارا على ما هم فيه  مع هذا السيئة بالحسنة، والشر بالخير، وهم قابلي ال يزدادون إال عنادا وا 
 .(1)وكفر وتكذيب من عمى وضالل

ن الذين يردون هم الكبراء البارزون فيهم"أبو زهرة: قال  كشأن أعداء األنبياء دائما؛  ،وا 
ألنهم الذين يخافون على سلطانهم، كما رأيت في الذين عاندوا نوحا وكفروا به، وكما رأيت في 

. وكما نرى في الذين عاندوا هودا أخا عاد، وقد -صلى اهلل عليه وسلم  -الذين عاندوا محمدا 
َٰكح بادروه بالطعن في شخصه. قالوا في شخصه:  ى ح ة   إ نَّا لحَنح اهح فح ( إن  )وأكدوا ذلك بـ   ِف  سح

ودعاهم  ، وبالالم، أي: إنا لنراك في خفة عقل وحمق وطيش وذلك استخفاف به، ألنهم ضالون
ح  إلى الحق الذي اَل ريب فيه. وأما طعنهم في قوله، فهو قولهم: ب يِإَونَّا ِلح َٰذ  ن كح م نح ٱلۡكح  ظ 

أكدوا حكمهم بـ )إن( و )الالم(، وكونه داخال  مبدليل أنهوالظن هنا هو العلم المزعوم عندهم، 
 .(2)"في زمرة الكاذبين، وقد يطلق الظن بمعني العلم

من قومه أن يدعوهم واحد من  والرؤساء كبر على المأل الكبراءذكر سيد قطب: فكأنما 
للحد، وسوء  وتجاوزاورأوا فيه سفاهة وحماقة،  ،قومهم إلى الهدى، وأن يستنكر منهم قلة التقوى

 منفانطلقوا يتهمون نبيهم بالسفاهة وبالكذب جميعا   ،فكذبوا نبي اهلل الذي ُبعث فيهم تقدير للمقام
 . (3)غير تحرج وال حياء

 

 
                                                           

 (.4/411( انظر: التفسير القرآني للقرآن، الخطيب )ج(1
 (.1/1114( زهرة التفاسير، أبو زهرة )ج(2
 (.3/8381انظر: في ظالل القرآن، قطب )ج ((3
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 :منها ونذكر، وقد ذكر اهلل كثيرا  من اآليات الدالة على كفر وتكذيب قوم عاد لنبيه هود 
ْ أَِب  قال تعالى: وا د  حح ۖ جح د  ت لۡكح داح ن يد  وح بَّار  عح   جح

ۡمرح ّل  
ح
ْ أ و ا ۥ وحٱتَّبحع  لحه  ْ ر س  ۡوا صح ه  ه ۡم وحعح َٰت  رح  يح

ْ ِف   ٥٩  وا تۡب ع 
 
ۡنيحا لحۡعنحة   وحأ ه  ٱدل  َٰذ  َٰ  هح نحوۡمح ٱلۡق يح د  وح َّلح  إ نَّ داح

ح
ة ِۗ أ َّلح ب ۡعد  مح

ح
ۡمۗ أ هَّه  ْ رح وا ر  فح اد  ا كح قحوۡم   ا ل  عح

ود    [.11-59]هود:ه 
 ألنهم جحدوا ، وأنزلنا بهم عذابنا وقد أحللنا بهم نقمتنا :أي المراغي في تفسيره: ذكر

أرسلهم إليهم للدعاء إلى توحيده واتباع أمره،  بآيات ربهم وحججه، وعصوا رسله الذينوكفروا 
ن كانوا قد عصوا رسوال واحدا فإن عصيان واحد منهم عصيان  للجميع، ألنه ما كان إال وهم وا 

وقد اتبع سوادهم ودهماؤهم كل جبار عنيد  لنفى الرسالة نفسها بدعوى أن الرسول ال يكون بشرا
ن قام عليه الدليل  .(1)من رؤسائهم الطغاة العتاة المستبدين الذين يأبون الحق وال يذعنون له وا 

ل يح  قال تعالى: ۡرسح ٌد ٱلۡم  بحۡت داح ذَّ  .[813عراء:]الش كح

ۖ  قال تعالى: َٰل كح ٓأَليحة  ۡمۚ إ نَّ ِف  ذح َٰه  ۡهلحۡكنح
ح
ب وه  فحأ ذَّ م  فحكح ۡكَثح ه 

ح
نح أ ا َكح وحمح

 [.839]الشعراء:ۡؤم ن يح م  
  .(2)عذبناهم بريح صرصركفرهم وتكذيبهم  بأي: بسب البيضاوي: ذكر

إال أنهم أصروا على الكفر والتكذيب  ،ويالحظ أن قوم عاد رغم ما وعظهم به هود 
بأن أكثر القوم كانوا من المكذبين  ،في اآلية السابقة وهذا مما أخبر به اهلل  ،بما جاء به

 .الكافرين برسالة ونبوة هود
ر   قال تعالى: ن ذ  اِب  وح ذح نح عح ۡيفح َكح د  فحكح بحۡت داح ذَّ  [.81]القمر: كح

ولم يتعظ بما جاءت  ،وكذب رسلي ،لمن كفر بي أي: كيف كان عذابي "قال ابن كثير:
 .(3)"؟يف انتصرت لهم، وأخذت لهم بالثأروك ؟به نذري

في هذه  ولم يتعرض، دا  هو كذب قوم عاد نبي اهلل أي  ذكر أبو السعود في تفسيره:
 .ومسارعة إلى بيان ما فيه االزدجار من العذاب  ر،روما لالختصا ،فية تكذيبهم لهيلك اآلية

                                                           

 (.81/51( انظر: تفسير المراغي، المراغي )ج(1
 (.4/841)ج ، البيضاويأنوار التنزيل وأسرار التأويل( انظر: (2
 (. 2/421( تفسير القرآن العظيم، ابن كثير)ج(3
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ر   :تعالى وقوله ن ذ  اِب  وح ذح نح عح ۡيفح َكح لتوجيه قلوب السامعين نحو االصغاء إلى ما   فحكح
ال لتهويله وتعظيمه وتعجيبهم من حالة بعد بيانه كما قلبه وما بعده كأنه  ،يلقى إليهم قبل ذكره

نذاقيل كذبت عاد فهل سمعتم أو فاس  .(1)ري لهممعوا كيف كان عذابي وا 

يدعوهم إلى توحيد اهلل وعبادته،  ا  أرسل اهلل إليهم هود" تفسيره:قال السعدي في 
 .(2)"فكذبوه

الذي بدأ به، ألن تكذيبهم  تكذيب قوم نوح بعد أن ذكر اهلل  يلي :حذكر وهبة الز 
عاد قوم كان أبلغ وأشد، حيث دعاهم قريبا من ألف سنة، وأصروا على التكذيب، أعقبه بقصة 

، تأكيدا للعظة والعبرة، وتبيانا للمشركين المكذبين في مكة وأمثالهم ا  هودالذين كذبوا نبي اهلل 
 .(3)أن عاقبة المكذبين الهالك والدمار، دون تفاوت بين األقوام

ة   قال تعالى: ار عح ۢ ب ٱلۡقح د  ود  وحداح بحۡت ثحم  ذَّ  [. 4]الحاقة:كح

ذكر اهلُل تعالى بعَض األمم التي كّذبت، فنزل بها ما نزل من  "قال إبراهيم القطان في تفسيره:
(4)"العذاب، مثل ثمود وعاد  اّلذين كذبوا بالقيامة

.         
 في الدنيا، وكان نبيهم بقوم عاد عنى بالقارعة العذاب الذي نزل ذكر القرطبي:

     .(5)يخوفهم بذلك فيكذبونه هود
عاد بالقارعة بالحالة التي تقرع فيها الناس باإلفزاع واألجرام  تكذب" قال البيضاوي:

نما وضعت موضع ضمير الحاقة زيادة في وصف شدتها                                             .(6)"باالنفطار واالنتشار، وا 
أن قوم ثمود القرآني وسرد أقوال العلماء في تفسير اآليات القرآنية يالحظ الباحث  بعد هذا السرد

وأن أصنامهم  ،وبدأ القوم يتهمونه بالجنون والسفاهة ،، منذ بداية دعوتها  كذبوا نبي اهلل هود
وترك  ،وحده أنه دعا لعبادة اهلل ببسب ؛بشيء من الجنون ا  التي كانوا يعبدونها قد مست هود

بالبينات على ، وجاءهم والترهيب الترغيببشتى أساليب  ا  هودهم ظععبادة األصنام، وقد و 
ء علينا وعظت أم لم تعظنا لن اسو  :لكن القوم نفوا اإليمان عن أنفسهم وقالوا لهود ،صدق قوله

                                                           

 (.1/821إرشاد العقل السليم إلى  مزايا الكتاب الكريم، أبو السعود)جانظر: ( (1
  (.8/111تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان، السعدي)ج( (2
 (.12/818، الزحيلي )جالمنير في العقيدة والشريعة والمنهج التفسير( انظر: (3
 (. 3/314( تيسير التفسير، إبراهيم القطان )ج(4
 (. 81/151( انظر: الجامع ألحكام القرآن، القرطبي )ج(5
 (. 5/139( أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي )ج(6
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 ،فكفروا بآيات اهلل وجحدوها ،وأن مجرد أن تدعونا بقولك نؤمن لك ،نؤمن لك بهذه السهولة
وهذا ، وة هودوكان أكثر القوم من الذين كفروا برسالة ونب ،فأنزل اهلل عليهم العذاب الشديد

وأكثر المخالفين والمكذبين من الرؤساء وأسياد ، حال جميع األنبياء عليهم السالم مع أقوامهم
خوفا  على عروشهم وعلى مناصبهم، وكان أكثر األتباع من  ،كفروا باهلل ورسوله وآياته ،القوم

 .مإيمانه وايكتم واوكان من الكبراء والسادة كما ورد في كتب التفسير البعض الضعفاء وقد آمن
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 المطلب الثاني: 
 عاقبة قوم عاد

 

 :من قوم عاد ونأولا: الناج
ضاعتهم ألوامره،إن العباد يعذبون على جهلهم باهلل  وارتكابهم للمعاصي  ، وا 
، ال يعذب نفسا  عرفته، وأحبته، وامتثلت أوامره وللمحارم التي نهى اهلل عنها، وأعلم أن اهلل 

طاعة ربها وبكت خشيتة  من عذابه، وطمعت في رحمته، فهل يغفل عاقل أواجتنبت نواهيه، و 
بين عاش لشهواته ولنفسه، فشتان ، فيضيع نفسه، وهل يوبق نفسه إال جاهل، عن طريق النجاة

من يتبع الهوى ويبيع نفسه للشيطان، وبين من يخاف مقام ربه وينهى نفسه عن الهوى ويبيع 
فمنهم من يبيع نفسه هلل فيعتقها  ؛أن الناس صنفان في البيع فقد ورد عن النبي  نفسه للرحمن،
كل الناس ... } :قال رسول اهلل  -والعياذ باهلل -ومنهم من يبيعها فيوبق نفسه ،ربها من النار

 .(1){يغدو فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها

الناس في هذه األيام النجاة  ليس  مُّ حتى أصبح هَ ، ولقد اختلطت األمور في هذه األيام
، ال الوقوف في حر الشمس يوم القيامةالنجاة من المساءلة في القبر، و  ، والمن عذاب اهلل 

، وال  كيف يعبرون الصراط برغم ما فيه من كالليب تنهش، وال أصبح وال السؤال من اهلل 
الناس في هذه األيام  فهمُّ ، هذه األيامالناس في  هذا هو همُّ فليس لألسف ، هم النجاة من النارهمُّ 

وكيف  ،العيش والرزق همل وقد كفاهم اهلل ، الواحد منهم من ضنك الحياة والعيش كيف يجنو
ۡواْ   فقال تعالى:، ولكن أكثر الناس ال يعلمون ،يفرج هذا الهمّ  ْ وحٱتَّقح ن وا ىٰٓ ءحامح رح ۡه ح ٱلۡق 

ح
نَّ أ

ح
حۡو أ ل وح

لحۡيه م  تحۡحنحا عح َٰت  لحفح ن واْ  بحرحكح ا َكح م ب مح َٰه  ۡذنح خح
ح
ْ فحأ ب وا ذَّ ن كح َٰك  لح ۡرض  وح

ح
ا ء  وحٱّۡل مح م  نح ٱلسَّ

ب ونح   .[91]االعراف:يحۡكس 

وما  ،فنحن هنا في هذا المطلب  بصدد دراسة موضوعية للناجين من قوم هود
 . ؟ اهللخرة من عذاب نجاة في الدنيا من الهالك وفي اآلدت بهم إلى الأاألسباب التي 

ۥ ب رحَۡححة   قال تعالى: ه  عح َٰه  وحٱَّلَّ ينح مح جنحۡينح
ح
 .[21]االعراف:ا نَّ م فحأ

                                                           

 . 113( رقم الحديث:8/113( صحيح مسلم، مسلم،  كتاب الطهارة ، باب فضل الوضوء)ج(1
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معه من أتباعه على اإليمان به والتصديق به  آمنوا والذين هودا  فأنجينا ذكر الطبري: 
 .(1)وبما دَعا إليه، من توحيد اهلل، وهجر اآللهة واألوثان

إذ كانوا  ،عند اهلل  والذين معه برحمة من ا  نجى اهلل نبيه هودف الرازي: ذكر
 .(2)باهلل وبنبوة هود مستحقين للرحمة بسبب إيمانهم

ولما كان هذا ينبغي أن يكون سببا  للتصديق الذي هو سبب الرحمة، بين  "قال البقاعي:

: أنه إنما سبب لهم العذاب، وله ولمن تبعه النجاة، فبدأ بالمؤمنين اهتماما  بشأنهم بقوله
  َٰه جنحۡينح

ح
الشعرة  سللناهم به من ذلك العذاب كسل   ،  ا  سريعايأي بما لنا من العظمة إنجاء وح فحأ

ه ۥمن العجين  عح شيء بقوله:  أي في الطاعة، وأشار إلى أنه ال يجب على اهلل وحٱَّلَّ ينح مح
  ب رحَۡححة  أي بإكرام وحياطةا نَّ م(3)"أي ال بعمل وال غيره.  

والذين معه من  أي فلما جاء أمرنا أنجينا هودا   "محمد رشيد رضا في تفسيره:قال 
  .(4)"المؤمنين برحمة عظيمة من لدنا ال يقدر عليها غيرنا

من العذاب بقوم عاد،  أي فلما جاء أمرنا ووقع ما وقع: قال المراغي في تفسيره و 
عند  برحمة عظيمة من، والذين آمنوا به وبما دعا إليه من توحيد اهلل وهجر األوثان أنجينا هودا  

اهلل 
(5).  

نلحظ أن الناجين من العذاب من قوم عاد  ،وبعد سرد أقوال المفسرين لآلية السابقة
، لما دعاهم إليه من توحيد اهلل وحده وترك عبادة األصنام واألوثان، الذين آمنوا مع هود

 ، ولما آمن هؤالء القوم نجاهم اهلل من العذاب برحمة من عنده.اهلل واتباع أمر 

ود   قال تعالى: َّۡينحا ه  نحا جنح ۡمر 
ح
ا ءح أ ا جح حمَّ ل ۥ ب رحَۡححة  ا وحٱَّلَّ ينح ءحامح وح ه  عح ْ مح اب  م  نَّا  ن وا ذح م م  ۡن عح َٰه  َّۡينح جنح وح

ل يظ    [.51]هود:غح

                                                           

 (.81/513(  انظر: جامع البيان في تأويل القرآن، الطبري)ج(1
 (. 84/314( انظر: مفاتيح الغيب، الرازي )ج(2
 (.2/441( نظم الدرر في تناسب اآليات والسور، البقاعي)ج (3
 (.1/445)ج( تفسير المنار، رضا (4
 (.1/891( انظر: تفسير المراغي، المراغي)ج(5
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هالك الشهيد سيد قطب وقد أشار  في تفسير اآلية : لما جاء أمرنا بتحقيق الوعيد، وا 
، نجينا هودا  والذين آمنوا معه برحمة مباشرة منا، خلصتهم من العذاب العام النازل عاد قوم

الكافرين  جاتهم من عذاب غليظ حل بالمكذبينوكانت ن، بالقوم، واستثنتهم من أن يصيبهم بسوء
ووصف العذاب بأنه غليظ بهذا التصوير المجسم، يتناسق مع الجو، ومع القوم  ،بنبوة هود

 .(1) الغالظ العتاة

وبالغوا في اإلصرار  ،عراضإلَوَلم ا تمادوا في الغفلة وا ":نعمة اهلل النخجواني قال
وكانت تدخل من أنوفهم  ،بالريح فعصفت عليهم السموم ،قد جاَء َأْمُرنا وجرى حكمنا ،واالستكبار

ْينا من مقام جودنا ُهودا  الداعي  ،فقطعت أمعاءهم فهلكوا ،أجوافهمو  ولما أخذناهم بما أخذناهم َنج 
 ،يضا قد نجينا ال ِذيَن آَمُنوا َمَعُه ِبَرْحَمة  ناشئة ِمن ا تفضال عليهم وامتناناوأ ،لهم الى سبيل الحق
ْيناُهْم  ،لدنيا بلهم من عذاب ائنجاإَوما اقتصرنا على  يضا كرامة منا إياهم ِمْن َعذاب  أقد َنج 

 (2)"خرىألة اأَغِليظ  معد ألولئك الكفرة في النش

ْينا ُهودا  َوال ِذيَن آَمُنوا َمَعهُ  "قال المولى أبو الفداء:  ِبَرْحَمة  وكانوا أربعة أالف َنج 
ن ا  نه ال ينجو أحد و أل ؛ال بأعمالهم ،ي نجيناهم بمجرد رحمة وفضلأ ِمن اعظيمة كائنة 

  .(3)"هل السنةأكما هو مذهب  ،ال برحمة اهلل تعالىإفي األعمال والعمل الصالح  جتهدأ

ونجاة المؤمنين برحمة  ،نزول العقاب بالكافرين اهلل بين  ذكر أبو زهرة في تفسيره:
أن النجاة كانت عظيمة؛ ألنها  اهلل   ين، وبينمكريمة منه، وحسبها شرفا أنها من رب العال

ألنه ال رفق مع  شديد اَل رفق فيه؛ :أي ،أن العذاب غليظ نجاة من عذاب شديد، كما بين 
 .(4)ظالم؛ ألن الرفق بالظالم عنف بالمظلوم

، وهذه الرحمة ن من الهالك الذي نزل بالكافرين برحمةيونلحظ: أن اهلل قد نجى المؤمن
، باإليمان والعمل الصالح واجتناب بنبيهم ودعوته، وطاعتهم لربهممترتبة على إيمانهم  

 المعاصي.
 

 

                                                           

 (. 4/8911( انظر: في ظالل القرآن، قطب)ج(1
 (.8/352)جالنخجواني، الفواتح اإللهية والمفاتح الغيبية الموضحة للكلم القرآنية والحكم الفرقانية( (2
 (.4/851( روح البيان، المولى أبو الفداء )ج(3
 (. 2/3218ير، أبو زهرة )ج( انظر: زهرة التفاس(4
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 أسباب نجاة المؤمنين من قوم عادثانياا: 
 وهى: ،والذين آمنوا معه من قومه  ا  هودتي نجت وفي هذا المقام  نذكر أهم األسباب ال

لحنحا  ، قال تعالى:اإليمان باهلل  -8 لحۡينحا ن نج  ث مَّ ن نحّج   ر س  ا عح قا َٰل كح حح ذح ْۚ كح ن وا وحٱَّلَّ ينح ءحامح
ۡؤم ن يح   .[813يونس: ]ٱلۡم 

ث ي   ث   قال تعالى: تقوى هللا   -1 ا ج  َٰل م يح ف يهح ر  ٱلظَّ نحذح واْ وَّ  [.21]مريم:امَّ ن نحّج   ٱَّلَّ ينح ٱتَّقح
نحَهح   والطمع في رحمته، قال تعالى:، الخوف من عذاب اهلل -3 ه  هۦ  وح امح رح قح افح مح ۡن خح ا مح مَّ

ح
ٖحأ

وحىَٰ  ن  ٱلۡهح وحى ٤٠ٱِلَّۡفسح عح
ۡ
أ ح ٱلۡمح  [.48-41]النازعات:َٰٖفحإ نَّ ٱۡۡلحنَّةح ِه 

م م  ۡدرحار   االستغفار قال تعالى: -4 لحۡيك  ا ءح عح مح ۡه  ي رۡس    ٱلسَّ ْ إ َلح ۡم ث مَّ ت وه و ا هَّك  ْ رح وا وۡم  ٱۡستحۡغف ر  َٰقح يح ا وح
مۡ  ت ك  َٰ ق وَّ ۡم ق وَّة  إ َلح نحز ۡدك   [.51]هود:وح

ۡت   التوكل على اهلل وحده قال تعالى: -5 َّكَّ مِۚ  إ ّن   تحوح ه  ك  رح ّب   وح ح ٱَّللَّ  رح ۢ  لَعح وح ءحاخ ذ  ا م ن دحٓابَّة  إ َّلَّ ه  مَّ
َٰط   رح َٰ ص  ح ّب   لَعح ا ۚ إ نَّ رح يحت هح ۡستحق يم   ب نحاص   .[51]هود:م 

و اْ ءحاَّلح   تعالى:ئه، قال على نعمه وآال شكر اهلل  -1 ر  ۡم فحٱۡذك  ءح ٱَّللَّ  لحعحلَّك 
ونح   [.19]االعراف:ت ۡفل ح 

ۥ  قال تعالى: ،ومن أسباب النجاة أن يتغمد اهلل عباده برحمة من عنده -2 ه  عح َٰه  وحٱَّلَّ ينح مح جنحۡينح
ح
فحأ

 [.21]األعراف:م  نَّا ب رحَۡححة  

وفي  الدنيويذلك العبد في الدنيا من العقاب والهالك  فإنبرحمته  هإذا تولى عبدإن اهلل 
فأسال اهلل العظيم أن  ،والعياذ باهلل -وهو عذاب النار وبئس القرار ،ليماألعذاب الاألخرة من 

فلن يدخل الجنة أحد بعمله إال أن يتغمده  ،وأن يدخلنا الجنة برحمته ال بأعمالنا ،يتغمدنا برحمته
 يؤكد كالمنا ونستشهد بهذا الحديث  وقد ورد حديث عن النبي ، اهلل برحمته

، قالوا: ول "سددوا، وقاربوا، واعلموا أن أحدا منكم ليس بمنجيه عمله  }: قال رسول اهلل 
 .(1)ول أنا، إل أن يتغمدني اهلل برحمته{ "أنت يا رسول اهلل؟ قال: 

                                                           

(حديث رقم: 81/12( مسند األمام أحمد،أحمد بن حنبل،  مسند المكثرين من الصحابة، مسند ابو هريرة )ج(1
 ، أسناده صحيح على شرط البخاري.81181
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هذه األسباب المنجية من العذاب أن أهم أسباب النجاة من العذاب من  ذكر بعد نالجظ
للناس إلخراجهم من الظلمات إلى الذين أرسلهم اهلل  ،وجهة نظر الباحث هي اإليمان باهلل ورسله

التي وسعت  ،رسوله والذين آمنوا معه برحمته الواسعة وبعد هذا  اإليمان يتولى اهلل  ،النور
ومن النار في  ،وهذه الرحمة تكون سببا  من أسباب النجاة من العذاب في الدنيا ،كل شيء خلقه

واتبع خطى األنبياء عليهم وعلى نبينا  ،يكون إال لمن اتبع منهاج اهلل وكل ذلك ال  ،األخرة
الذي يشخص العلة، ويعلم أن الدنيا دار اختبار وممر، وليست  هو فالعاقل  ،الصالة والسالم

إنما األمان والسعادة ، وتحقيق النجاة فيها ليس هو أمان النفس، وال سعادتها، مستقربقاء و  دار
فال شقاء  ،فال خوف بعده، وبها النعيم المقيم ،والطمأنينة في النجاة الحقيقية التي بها األمان

ن بعدها، وبها ال إال يوم فال يكمل  ،حصل بعضه في الدنياطمأنينة فال قلق بعده، وهذا وا 
ويكرمنا ربنا والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا،  ينعندما ندخل الجنة مع النبي، مةالقيا

عندها يشعر اإلنسان و حينها يتحقق األمن واألمان واالستقرار النفسي، بالنظر إلى وجهه الكريم 
من  اآلخرة كما نجا فينجوا من عذاب ،بأنه من الناجين في الدنيا واألخرة برحمة من اهلل 

وينعم في جنة عرضها السموات واألرض أعدت للمتقين، والخسران المبين أن ، اب الدنياعذ
 األرض وليس لك فيها مكان.تكون جنة عرضها كعرض السموات و 

 : ثالثاا: الهالكون من قوم عاد
 ينوالذين آمنوا معه من العذاب والهالك الذي أصاب الكافر   ا  نبيه هود اهلل  ىجّ نَ 
برسالة نجوا من العذاب الذي أصاب الذين كفروا ف هم بهود وكل ذلك بسب إيمان ،عاد همن قوم

وبالرغم من كفرهم ، من الكافرين المكذبين لنبوة هود ، فكان أكثر القومونبوة هود
وترك عبادة األصنام واألوثان،  ،وتكذيبهم دعاهم هود لإليمان باهلل وعبادة اهلل وحده ال شريك له

خاف عليكم عذاب يوم عظيم وكل ذلك الترغيب أني إ ،وقال لهم بلسان المشفق المحب لقومه
بالسفاهة ، بل اتهموه ولم يتوقفوا عند التكذيب وحدهته إال أن القوم لم يستجيبوا لدعو  ،والترهيب

صبح هود يدعوا ويقول ن الغضب فأوالجنون وأن اآللهة التي كانوا يعبدونها قد أصابته بشيء م
ى أولئك الكفرة لكن سنة اهلل ماضية في هذا الكون، فاهلل أحق أن ينصر نبيه علهذا القول، 

، من أشد منا قوة :وقالوا ،واغتروا بقوتهم ،الذين طغوا في البالد وأكثروا فيها الفساد المكذبين
لموا أن الذي خلقهم هو أشد منهم ألم يع، ومن فوق العرش ،فكان الجواب من فوق سبع سموات

قوة، فتمادى القوم في الضالل والغي والعتو واإلفساد في األرض بتلك القوة التي أعطاها اهلل 
سياد األمن القوم و  كن المألل، لهم، ثم وعدهم نبيهم بزيادة تلك القوة في حال اإليمان باهلل وحده

واتبعهم في التكذيب السفهاء  ا  نبي اهلل هودخافوا على مناصبهم وعلى عروشهم فكذبوا  واألشراف
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ستحق القوم العذاب ا، فبرسالة ودعوة هود ين فكان الكافرون أكثر من المؤمن، من القوم
فكذبوا ونفوا اإليمان  ،، التي جاء به نبي اهلل هود بسب كفرهم وتكذيبهم وجحدهم آليات اهلل

بوا العمى على حلكّن القوم است ،هودنبوة رغم كل اآليات الدالة على صدق  ،عن أنفسهم
فاستحقوا العذاب الشديد األليم ونحن بصدد دراسة اآليات التي أكدت لنا استحقاق قوم  ،الهدى

عاد  ستعجل قوماو  ،ألنهم قلدوا آباءهم في عبادة األوثان ؛هود للعذاب  ولغضب من ربهم
 العذاب على المغفرة والرحمة.

ا قال تعالى: ت نحا ب مح
ۡ
ق يح  فحأ َٰد  نتح م نح ٱلصَّ نحا  إ ن ك  ۡم قحا تحع د  ه  ك  م م  ن رَّ لحۡيك  عح عح لح قحۡد وحقح

ٌبۖ  ر ۡجس   ا ء  وحغحضح ۡسمح
ح
ل ونحِن  ِف   أ َٰد  ت جح

ح
ِۚ  أ َٰن  لۡطح ا م ن س  لح ٱَّللَّ  ب هح ا نحزَّ م مَّ نت ۡم وحءحابحا ؤ ك 

ح
ا  أ وهح ۡيت م  مَّ و اْ  سح ر  فحٱنتحظ 

م م  نح  عحك  ر ننح إ ّن   مح نتحظ    [.28-21]األعراف:ٱلۡم 
نحا  فجئنا يا هود"قال محمد األمين الشافعي:  ا تحع د  أي: بما تهددنا به من العذاب  ب مح

خالص العبادة هلل وحده   .على ترك اإليمان بك، وترك العمل بما جئت به من التوحيد وا 

  َٰد ق يح نتح م نح ٱلصَّ وغرضهم بهذا القول أنه إذا لم يأتهم هود في إخبارك بنزول العذاب،  إ ن ك 
به لشدة  توعدهمبذلك العذاب ظهر لهم كونه كاذبا، وهذا استعجال منهم للعذاب الذي كان هود ي

 .(1)"هم عن ابتاع الصوابدِ عْ تمردهم على اهلل، ونكوصهم عن طريق الحق، وبُ 

التكذيب واالفتراء ، وبعد هذا فوقع العذاب على قوم عاد ألنهم كفروا بدعوة هود
ونجى اهلل المؤمنين من القوم برحمة ، على اهلل أهلك اهلل الكافرين من القوم بسب كفرهم وتكذيبهم

ۥ ب رحَۡححة    قال تعالى: ،منه بسب إيمانهم ه  عح َٰه  وحٱَّلَّ ينح مح جنحۡينح
ح
ب واْ أَِب فحأ ذَّ اب رح ٱَّلَّ ينح كح ۡعنحا دح َٰت نحاۖ م  نَّا وحقحطح يح

ا  ۡؤم ن يح وحمح ن واْ م   .[21]األعراف:َكح

وما جاء به من  ،عاد بنبي اهلل هودوأهلكنا الذين كذ بوا من قوم  تفسيره:في الطبري ذكر 
 .(2)منهم أحد ا قِ بْ يُ جميع ا عن آخرهم، فلم فأهلكهم ، الحجج

ۡؤم ن يح الهم وتدميرهم عن آخرهم ئص: استذكر النسفي ن واْ م  ا َكح اإليمان  نفىدة فائ:  وحمح
بدعوة  اإلشعار بأن الهالك خص المكذبينوحجج نبيه،  ت التكذيب بآيات اهلل ابعنهم مع إث

 . (3)هود

                                                           

 (. 9/393( حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن، الشافعي )ج(1
 (. 81/513( انظر: جامع البيان في تأويل القرآن، الطبري )ج(2
  (.8/529)ج النسفيمدارك التنزيل وحقائق التأويل، ( انظر: (3
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َأي استأصلنا ال ذين كذُبوا بكتابنا ورسولنا هود َوكلهْم َكاُنوا َكاِفرين  ":قال عبد اهلل بن عباس
 .(1)"ال ذين أهلكوا

ۡؤم ن يح ودمرناهم عن آخرهم  ،بالكليةأي استأصلناهم  "قال أبو السعود: ْ م  ن وا ا َكح : وحمح
ولم يرعووا عن  ،أصروا على الكفر والتكذيب :أي ،عطف على كذبوا داخل معه في حكم الصلة

 ."ذلك أبدا
واْ أَِب قال تعالى: د  حح د ۖ جح ت لۡكح داح ۡمرح وح

ح
ْ أ و ا بحع  ۥ وحٱتَّ لحه  ۡواْ ر س  صح ه  ه ۡم وحعح َٰت  رح ن يد  يح بَّار  عح   جح

واْ  ٥٩ ّل   تۡب ع 
 
وحأ

ۡنيحا لحۡعنحة   ِف   ه  ٱدل  َٰذ  َٰ  هح نحوۡمح ٱلۡق يح د  وح َّلح  إ نَّ داح
ح
ة ِۗ أ َّلح ب ۡعد  مح

ح
ۡمۗ أ هَّه  واْ رح ر  فح اد  ا كح ود   ا ل  عح  [.11-59]هود:قحوۡم  ه 

بجحود ما جاءهم  ،أي: كفروا بجنس اآليات التي يؤيد بها رسله قال محمد رشيد رضا:
 .به رسولهم منها، والجحود باآليات تكذيب الدالئل الواضحة عنادا في الظاهر دون الباطن

ۥ لحه  ْ ر س  ۡوا صح نكار رسالته وحعح فإن عصيان الواحد ؛ أي: عصوا جنسهم بعصيان رسوله إليهم وا 
 . يكون بشراعصيان للجنس كله، إذ هو مبني على رفض الرسالة نفسها، بادعاء أن الرسول ال

  ن يد بَّار  عح   جح
ۡمرح ّل  

ح
ْ أ و ا كل جبار عنيد من رؤسائهم الطغاة  الضعفاء منهم أمراتبع  :أي وحٱتَّبحع 

، تباعه بالقهر واإلذاللاجبر غيره على المستبدين فيهم بالقهر، فالجبار القاهر الذي يُ  العتاة
ن ظهر له وقام عليه الدليل عنده، فهل يعتبر  العنيد: الطاغي الذي يأبى الحق وال يذعن له، وا 

 ؟الجبارين في األرض قبل انقراضهمبهذه بقايا الملوك 
  واْ ِف تۡب ع 

 
ۡنيحا لحۡعنحة   وحأ ه  ٱدل  َٰذ  لحقت بهم لعنة في هذه الدنيا، فكان كل من علم بحالهم من : أي  هح

َٰ بعدهم ومن أدرك آثارهم، وكل من بلغه الرسل من بعدهم خبرهم يلعنونهم  نحوۡمح ٱلۡق يح ة ِۗ وح  مح
كما تقدم في اآلية الثامنة عشرة من  ،وتتبعهم يوم القيامة عندما يلعن األشهاد الظالمين أمثالهم

 .لعنة في الدنيا، ولعنة في اآلخرةهذه السورة. قال قتادة: تتابعت عليهم لعنتان من اهلل: 
  د َّلح  إ نَّ داح

ح
ۡمۗ أ هَّه  ْ رح وا ر  فح  هذه شهادة مؤكدة عليهم بالكفر، أي: كفروا نعمه عليهم بجحودهم  ا كح

 .      وعنادابرا بآياته وتكذيبهم لرسله كِ 
  َّلح ب ۡعد

ح
اد  أ ود   ا ل  عح دعاء عليهم بالهالك والبعد من الرحمة حكاية لبدئه، وتسجيال لدوامه،  قحوۡم  ه 

 ليفيد السامع  (قوم هود)كرر أال المنبهة لما بعدها تعظيما ألمره، وكرر اسمهم ووصفهم بـ 
ليس لهم شبهة عذر لرد الدعوة المعقبة بالتكرير تقرير استحقاقهم للعنة واإلبعاد وسببه، وأنهم 

 .(2)للحرمان مما كانوا فيه من خير ونعمة، واالنتهاء إلى ضده من شقاء ونقمة

                                                           

  (.8/838)ج بن عباساتنوير المقباس من تفسير ابن عباس، ( (1
 (.81/811انظر: تفسير المنار، رضا )ج (2)
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في القرآن وتكذيبهم وجحودهم وعاقبة  موضع  في غير قوم عاد   وقد ذكر اهلل 
نجمل قصة إهالك الكافرين كي ونذكرها في السياق التالي ، الكافرين المكذبين لدعوة هود

وذكر قصة  ،فلذلك ذكرهم اهلل في أكثر من موضع، الذين كفروا وكذبوا وجحدوا آيات اهلل 
تكذيبهم لرسولهم الذي بعث فيهم يدعوهم ويرغبهم في اإليمان ويخوفهم من العذاب ولكن القوم 

كما ذكرت اآليات  ،ألخرةفوقع بهم العذاب واللعنة في الدنيا وا ،استعجلوا العذاب على المغفرة
ولم يؤمنوا  ،وكيف أهلك اهلل قوم عاد الذين طغوا في البالد وأفسدوا فيها ،الكريمة تلك القصة

وما كان أكثر القوم إال كافرين جاحدين للنبوة والدعوة التي دعا بها هود  ،بنبي اهلل هود
وما نحن  ،ق األولينلَ إال خَ  قلَ وما هذا الخَ  ،جئنا بما تعدنا من العذاب :لهود اوقالو  ،قومه

مثل قوم عاد،  ، وكذلك قالت األعراب للنبي محمدإسرائيل لموسى وكما قالت بن ،بمعذبين
واْ  قال تعالى:، ، وصدق من قال: ملة الكفر واحدةوبذلك كأنهم واحد في ردودهم ۡعرحض 

ح
فحإ ۡن أ

د   ة  داح َٰع قح ة  م  ۡث ح صح َٰع قح ۡم صح ۡرت ك  نذح
ح
ۡ  أ ق  ودح فح ثحم  َّلَّ  ١٣وح

ح
لۡف ه ۡم أ يه ۡم وحم ۡن خح يۡد 

ح
م  ٱلر س    م ۢن بحۡي  أ ا ءحۡته  إ ذۡ جح

ونح  َٰف ر  ۡلت م ب هۦ  كح رۡس 
 
ا  أ ة  فحإ نَّا ب مح ٰٓئ كح لح لح مح نزح

ح ه نحا ّلح ا ءح رح حۡو شح ۖ قحال واْ ل ح و اْ إ َّلَّ ٱَّللَّ واْ  ١٤ تحۡعب د  د  فحٱۡستحۡكۡبح  ا داح مَّ
ح
فحأ

وح ِف   ۡم ه  ه  لحقح ح ٱَّلَّ ي خح نَّ ٱَّللَّ
ح
ۡواْ أ حۡم يحرح وح ل

ح
د  م نَّا ق وَّة ۖ أ شح

ح
ۡن أ ۡي  ٱۡۡلحق   وحقحال واْ مح ۡرض  ب غح

ح
ن واْ ٱّۡل َكح ۖ وح ۡم ق وَّة  د  م ۡنه  شح

ح
أ

ونح أَِب د  ۡحح ۡح َٰت نحا   .[85-83]فصلت: يح

د  " قال السعدي في تفسيره: ا داح مَّ
ح
كفرهم باهلل، وجحدهم بآيات اهلل، فكانوا مع  فحأ

مستكبرين في األرض، قاهرين لمن حولهم من العباد، ظالمين لهم، قد أعجبتهم  وكفرهم برسله
ۖ و    قوتهم.  د  م نَّا ق وَّة  شح

ح
ۡن أ نَّ ال تعالى رد ا عليهم، بما يعرفه كل أحد: ، قٖحقحال واْ مح

ح
ۡواْ أ حۡم يحرح وح ل

ح
أ

لحقح  ح ٱَّلَّ ي خح ْ أَِبٱَّللَّ ن وا َكح ۖ وح ۡم ق وَّة  د  م ۡنه  شح
ح
وح أ ۡم ه  ونح ه  د  ۡحح ۡح َٰت نحا  فلو  ،فلوال خلقه إياهم، لم يوجدوا  يح

ا لم يغتروا بقوتهم، فعاقبهم اهلل عقوبة تناسب قوتهم، التي  نظروا إلى هذه الحال نظر ا صحيح 
إال أن اهلل أهلكهم بسب كفرهم  ،بها نوبالرغم من كل هذه القوة التي كانوا يتمتعو  . (1)"اغتروا بها

 ،فغضب عليهم اهلل فأنزل بهم عذابه وعقابه ،وطغيانهم وافسادهم في األرض ،بنبيه ودعوته
 هلكهم بالريح العقيم.أو 

ۖ  قال تعالى: َٰل كح ٓأَليحة  ۡمۚ إ نَّ ِف  ذح َٰه  ۡهلحۡكنح
ح
ب وه  فحأ ذَّ م م   فحكح ۡكَثح ه 

ح
نح أ ا َكح  .[839راء:]الشعۡؤم ن يح وحمح

ويطوى  ،وفي كلمتين اثنتين ينتهي األمر" :في تفسيره لهذه اآلية الشهيد سيد قطب قال 
ويطوى ما كانوا فيه من نعيم، من أنعام  ،وتطوى مصانعهم التي يتخذون ،قوم عاد الجبارون

وبنين وجنات وعيون! وكم من أمة بعد عاد ظلت تفكر على هذا النحو، وتغتر هذا الغرور، 

                                                           

 (8/241)ج السعدي تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان،( (1
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وتبعد عن اهلل كلما تقدمت في الحضارة وتحسب أن اإلنسان قد أصبح في غنية عن اهلل! وهي 
تنتج من أسباب الدمار لغيرها، والوقاية لنفسها، ما تحسبه واقيا لها من أعدائها.. ثم تصبح 

 .(1)"وتمسي فإذا العذاب يصب عليها من فوقها ومن تحتها

أي إن في هالكهم بعد التكذيب، ونفيهم للتعذيب  وقد تحدث أبو زهرة في تفسيره:
، وأنه يأخذ الظالمين في قدرتهم، والبعث، وبطشهم وقوتهم وغرورهم آلية دالة على قدرة اهلل 

 ما كانوا معجزين.و ، في األرض فهو القوي المتين وال يعجزون اهلل

          لما نزل بهم،  ثم حكم اهلل تعالى عليهم باستمرار كفر أكثرهم، وكانوا بذلك مستحقين
م م  ولذا قال تعالى:  ۡكَثح ه 

ح
نح أ ا َكح ة الكافرة، ر كان الهالك للمؤمنين بل كان للكثفما  ۡؤم ن يح وحمح

 . (2)من عذاب اهلل  يئا  وقوتهم ش وما أغنى عنهم طغيانهم وبطشهم

بربهم وبرسله  ويلحظ الباحث بعد هذا السرد لآليات وأقوال المفسرين : أن قوم عاد كفروا
بل وصل ، فتكذيب رسول واحد يعنى تكذيب الجميع، ولم يقفوا عند هذا الحد من الكفر والتكذيب

، فقالوا لهود إن اهلل قد أمرنا بأن نعبد هذه األصنام بهم األمر إلى الجحود واالفتراء على اهلل 
د من موعظة هود لهم ولم يتعظ قوم عا، مردود عليهم وما أنزل اهلل به من سلطان وهذا قولٌ 

ضل القوم على كفرهم وكان أكثر القوم من الكافرين ، وتذكيره لهم عذاب اهلل وما حل بقوم نوح
،  ومن تولى نبيه هود ونسبة المؤمنين فيهم قليلة ال تذكر أمام نسبة الكافرين، ولكن اهلل

نتقم من الكافرين بتكذيبهم امعه من المؤمنين برحمة، ولعن الكافرين وأنزل عليهم غضبه ونقمته ف
على اهلل  أوار إال أنهم تج هم ، ولكن لم يكن اهلل ليعذبوجحدهم آليات اهلل ودعوة نبيه هود

إنما هو ما  ،وما نزل بهم من عذاب ،باالفتراء والتكذيب والبطش والسعي في األرض بالفساد
وما أهلك اهلل إال  ،ا واألخرةفوقع عليهم الرجس والعذاب واللعنة في الدني ،طلبوه واستعجلوا به

 الكافرين. 

 رابعاا: أسباب هالك قوم عاد
،  عليهثم يتوب فيتوب اهلل  ىءفالكثير من الناس يخط ،ثابتة ال تتغير ن سنن اهلل إ

ن اهلل أحق بأن ينتقم النتهاك حرماته، وتكذيب إولكن من يكفر ويتمادى في كفره وطغيانه ف
تقم اهلل منهم انف ،وسعوا في األرض الفساد ،عاد كفروا في األرض وطغوا فيها ئه، فهذهأنبيا

ولكل عقاب نزل بقوم أسباب فما هي األسباب التي  ،وأهلكهم كما أهلك من قبلهم قوم نوح
                                                           

 (. 5/1181( في ظالل القرآن، قطب )ج(1
 (. 81/5311( زهرة التفاسير، أبو زهرة )ج(2
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 ؟                    واألخرة اللعنة في الدنيا استحقواولماذا  ؟جعلت العذاب والعقاب ينزل بقوم عاد
 األسباب األتي:فمن هذه 

ْ ِف   ، قال تعالى:الكفر باهلل  -8 وا تۡب ع 
 
ۡنيحا لحۡعنحة   وحأ ه  ٱدل  َٰذ  َٰ  هح نحوۡمح ٱلۡق يح د  وح َّلح  إ نَّ داح

ح
ة ِۗ أ واْ مح ر  فح ا كح

َّلح ب ۡعد  
ح
ۡمۗ أ هَّه  اد  رح ود   ا ل  عح   [.11]هود: قحوۡم  ه 

د ۖ   ، قال تعالى:الجحود بآيات اهلل  -1 واْ أَِبٖحت لۡكح داح د  حح ه  ه مۡ جح َٰت  رح  [.59]هود:يح

بحۡت  ، قال تعالى:ا  تكذيبهم  نبي اهلل هود -3 ذَّ ل يح  كح رۡسح ٌد ٱلۡم   [.813]الشعراء:داح

واْ   وعدم طاعته باإليمان بدعوته، قال تعالى: ،عصيان أمر نبي اهلل هود -4 د  حح د ۖ جح ت لۡكح داح وح
َٰت  أَِب ۡواْ  يح صح ه  ه ۡم وحعح لحه  رح  .[59]هود:ر س 

   تباع أمر الطغاة والعتاه والجبارين الذين ال يذعنون للحق، قال تعالى:ا -5
ۡمرح ّل  

ح
ْ أ و ا بحع  وحٱتَّ

ن يد   بَّار  عح  [.59]هود:جح

ْ ِف   االستكبار في االغترار بالقوة التي كانوا يمتلكونها، قال تعالى: -1 وا د  فحٱۡستحۡكۡبح  ا داح مَّ
ح
فحأ

وح  ۡم ه  ه  لحقح ح ٱَّلَّ ي خح نَّ ٱَّللَّ
ح
ْ أ ۡوا حۡم يحرح وح ل

ح
ۖ أ د  م نَّا ق وَّة  شح

ح
ۡن أ ْ مح ۡي  ٱۡۡلحق   وحقحال وا ۡرض  ب غح

ح
ۡم ق وَّة ۖ ٱّۡل د  م ۡنه  شح

ح
أ

ن واْ أَِب َكح ونح وح د  ۡحح ۡح َٰت نحا   [.85]فصلت:يح

حۡم تحرح أ الطغيان والفساد في األرض، قال تعالى: -2 اد  ٖحل ه كح ب عح ۡيفح فحعح ح رح اد   ٦كح إ رحمح ذحات  ٱلۡع مح
َٰد   ٧ ا ِف  ٱۡۡل لح ۡلحۡق م ۡثل هح حۡم َي  ۡخرح ب ٱلۡوحاد   ٨ٱلَِّت  ل اب واْ ٱلصَّ ودح ٱَّلَّ ينح جح ثحم  ۡوتحاد   ٩وح

ح
ۡونح ذ ي ٱّۡل وحف رۡعح

َٰد   ١٠ ۡواْ ِف  ٱۡۡل لح غح سح  ١١ٱَّلَّ ينح طح ا ٱلۡفح واْ ف يهح ۡكَثح 
ح
 [.81-1]الفجر:ادح فحأ

 

 : قوم عادبه،  أ هلك اهللأنواع العذاب الذي  خامساا:
ولم  ،وكذبوا به وجحدوا بآيات ربهم، قوم عاد بعد أن كفروا بنبيه هود، أهلك اهلل 

 اوسعوا فيه ،واستكبروا في األرض ،يتعظوا مما حدث لقوم نوح بعد أن أغرقهم اهلل بالطوفان
 ؟قوةمن أشد منا  :وقالوا ،وعثوا في األرض الفساد، وقتلوا، واغتروا بقوتهم، فبطشوا ،بالفساد

ذكر اآليات  دونحن بصد ،فأهلكهم اهلل بالريح، وقد وصفت الريح في القرآن بأكثر من وصف
 التي ذكرت فيها الريح التي أهلك اهلل بها الكافرين من قوم عاد.
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لۡنحا   قال تعالى: رۡسح
ح
ۡنيحاۖ فحأ ابح ٱۡل ۡزي  ِف  ٱۡۡلحيحوَٰة  ٱدل  ذح ۡم عح ه  يقح ات  ِل   ذ  يَّام  َنَّ سح

ح
ا ِف   أ َصح  ۡ ا َصح لحۡيه ۡم ر نح  عح

ونح  ۡم َّلح ي نِصح  ۖ وحه  ىَٰ ۡخزح
ح
رحة  أ اب  ٱٓأۡلخ  لحعحذح  .[81]فصلت:وح

رسلناها في أريحا  باردة تهلك بشّدة بردها، ولها صوٌت مخيف، " :قال القطان في تفسيره
يام مشئومة لنذيَقهم عذاب الذل والهوان في الحياة الدنيا، وَلعذاُب اآلخرة أشدُّ ِخزيا، يوم ال أ

 .(1)"ن ينصرهم منهأحد أيستطيع 

شديدة الصوت، من الريح عاصفة أي: أرسل اهلل عليهم  ذكر مجير الدين الحنبلي:
تحرق ببردها كحرق النار بحرها، نكدات مشؤومات، فأمسك عنهم المطر ثالث سنين، ودأبت 

، وعذاب لخزي؛ ألنه حيث حل، حل الخزي معهوصف العذاب باو عليهم الريح بال مطر، 

 .(2)يستطيعون دفع العذاب عن أنفسهموال األخرة أشد 
إنها العاصفة الهوجاء المجتاحة الباردة في أيام  "قال الشهيد سيد قطب في تفسيره:

نه الخزي في الحياة الدنيا. الخزي الالئق بالمستكبرين المتباهين المختالين على  نحس عليهم. وا 
، هكذا نهاية كل جبار متكبر مغرور بالقوة التي أعطاها اهلل له، فكفر بأنعم اهلل عليه .(3)"العباد

ن لم يكن في الدنيا إ ،مصيره مثل مصير الكافرين من قوم عادفيكون  ،ولم يتبع أمر الرسول
 سيكون في األخرة واهلل أعلم.

ۡوه   قال تعالى:، هلك قوم عادأطريقة ، ونسرد اآليات التي يذكر فيها اهلل 
ح
أ ا رح فحلحمَّ

وح  ۚ بحۡ  ه  نحا ر  ۡمط  ر ض  م  ا داح َٰذح ْ هح ۡود يحت ه ۡم قحال وا
ح
ۡستحۡقب  ح أ ا م  ر ض  اٌب داح ذح ا عح لۡت م ب ه ۦۖ ر نح  ف يهح ا ٱۡستحۡعجح مح

م   َل 
ح
جۡ  ٢٤أ وۡمح ٱلۡم  ۡز ي ٱلۡقح َٰل كح جنح ذح ۡمۚ كح َٰك ن ه  ىٰٓ إ َّلَّ محسح واْ َّلح ي رح ۡصبحح 

ح
ا فحأ ه  هح ۡمر  رح

ح
ِۢ ب أ ء ۡ َّ يح م  ر  ّل   ر م يح ت دح

 [.14]األحقاف:
فساق  ،كانت عاد قد حبس عنهم المطر أياما :قال المفسرون" ذكر الرازي في تفسيره:

فلما رأوه عارضا مستقبل  ،فخرجت عليهم من واد يقال له المغيث ،اهلل إليهم سحابة سوداء
كان هود قاعدا في  :والمعنى ممطر إيانا، قيل ،هذا عارض ممطرنا :وقالوا ،أوديتهم استبشروا

فقال: بل هو ما استعجلتم به من  ،هذا عارض ممطرنا :فقالوا ،فجاء سحاب مكثر ،قومه
 ،ثم بين ماهيته فقال: ريح فيها عذاب أليم. ثم وصف تلك الريح فقال: تدمر كل شيء ،العذاب

                                                           

 (. 3/891( تيسير التفسير، القطان )ج(1
  (.1/851)جالحنبلي فتح الرحمن في تفسير القرآن، ( (2
 (. 5/3881( في ظالل القرآن، قطب )ج(3
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بل هو أمر حدث ابتداء بقدرة اهلل ، ...أي تهلك كل شيء من الناس والحيوان والنبات بأمر ربها
 .(1)"كنهمال يرى إال مسا ،عادا :فأصبحوا يعني ،تعالى ألجل تعذيبكم

ۡود يحت ه ۡم  ":قال ابن كثير في تفسير هذه اآلية
ح
ۡستحۡقب  ح أ ا م  ر ض  ۡوه  داح

ح
ا رحأ أي: لما رأوا  فحلحمَّ

اجين وقد كانوا ممحلين محت، العذاب مستقبلهم، اعتقدوا أنه عارض ممطر، ففرحوا واستبشروا به
لۡت م  قال تعالى: إلى المطر،  ا ٱۡستحۡعجح وح مح م  بحۡ  ه  َل 

ح
اٌب أ ذح ا عح أي: هو العذاب الذي  ب ه ۦۖ ر نح  ف يهح

 .فأتنا بما تعدنا أن كنت من الصادقين قلتم
  م  ر ِۢ   أي: تخرب  ت دح ء ۡ َّ يح                                 .من بالدهم، مما من شأنه الخراب  ّل 

  ۚۡم َٰك ن ه  ىٰٓ إ َّلَّ محسح ْ َّلح ي رح وا ۡصبحح 
ح
        باقية، قد بادوا كلهم عن آخرهم ولم تبق لهمأي:  فحأ
 ۡجر م يح وۡمح ٱلۡم  ۡز ي ٱلۡقح َٰل كح جنح ذح  .(2)"أي: هذا حكمنا فيمن كذب رسلنا، وخالف أمرناكح

لحۡيه م  ٱلر  نحح ٱلۡعحق يمح  قال تعالى: ۡلنحا عح رۡسح
ح
د  إ ذۡ أ ِف  داح لحۡيه   ٤١وح تحۡت عح

ح
ء  أ ۡ ر  م ن يح ا تحذح لحۡته  مح عح إ َّلَّ جح

ٱلرَّم يم    [.41-48]الذاريات: كح

الريح العقيم وهي التي ال خير فيها ى قوم عاد إذ أرسلنا عل ذكر الشوكاني في تفسيره:
وال بركة، ال تلقح شجرا وال تحمل مطرا، إنما هي ريح اإلهالك والعذاب، ثم وصف سبحانه هذه 

تحۡت الريح فقال: 
ح
ء  أ ۡ ر  م ن يح ا تحذح ٱلرَّم يم   مح لحۡته  كح عح لحۡيه  إ َّلَّ جح : ما تذر من شيء مرت عليه أي  عح

 .(3)من أنفسهم وأنعامهم وأموالهم إال جعلته كالشيء الهالك البالي

ۡلنحا  َوِفي عاد  أي وفي قوم هود حديث،  ذكر محمد الجاوي في تفسيره: رۡسح
ح
د  إ ۡذ أ ِف  داح وح

لحۡيه م  ٱلر  نحح ٱلۡعحق يمح   .                               الدبور يالنسل وه ةوقاطع ةالمهلك: الريح أيعح
  ٱلرَّم يم لحۡته  كح عح لحۡيه  إ َّلَّ جح تحۡت عح

ح
ء  أ ۡ ر  م ن يح ا تحذح ما تترك هذه الريح شيئا مرت عليه  :أي  مح

أو مثل الشيء  إاّل جعلته مثل التراب، وبيوتهم وحيواناتهم وهو عاد وأبنيتهم وعروشهم ،مقصودا
 .(4)البالي الهالك

                                                           

 (. 11/15( مفاتيح الغيب، الرازي )ج(1
 (. 2/111( تفسير القرآن العظيم، ابن كثير )ج(2
 (.9/43(، وايضَا: محاسن التأويل، القاسمي )ج5/811( انظر: فتح القدير، الشوكاني)ج(3
 (. 8/51( انظر: مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد، الجاوي بلدا )ج(4
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والعقيم: أي التي ال خير فيها وال بركة، فال تلقح شجرا وال " قال المراغي في تفسيره:
تحمل مطرا، سميت عقيما ألنها أهلكتهم وقطعت دابرهم، الرميم: البالي من عظم ونبات وغير 

 .(1)"ذلك

د   أي  ذكر السعدي في تفسيره: ِف  داح  .القبيلة المعروفة آية عظيمة  وح

 لحۡيه م  ٱلر  نحح ٱلۡعحق يمح لۡنحا عح رۡسح
ح
 أي: التي ال خير فيها، حين كذبوا نبيهم هودا عليه السالم.  إ ۡذ أ

  ٱلرَّم يم لحۡته  كح عح لحۡيه  إ َّلَّ جح تحۡت عح
ح
ء  أ ۡ ر  م ن يح ا تحذح قوم  ، فالذي أهلكالهالكة كالرميم البالية أي:   مح

كفر قوته واقتداره، الذي ال يعجزه شيء، المنتقم ممن  قوتهم وبطشهم، دليل على كمالعاد برغم 
 .(2)عصاهبرسله و 

ر   قال تعالى: ن ذ  اِب  وح ذح نح عح ۡيفح َكح د  فحكح بحۡت داح ذَّ ۡس   ١٨كح ا ِف  يحوۡم  َنح َصح  ۡ ا َصح لحۡيه ۡم ر نح  لۡنحا عح رۡسح
ح
إ نَّا  أ

ۡستحم ر    ع ر   ١٩م  نقح    م 
ۡ از  َنح ۡعجح

ح
ۡم أ نَّه 

ح
أ  .[11-81]القمر:تحَن ع  ٱِلَّاسح كح

د   ذكر أبو بكر الجزائري في تفسيره: بحۡت داح ذَّ يؤمن قوم فلم ، هودا  اهلل  نبي كذبوا  : أيكح
 به وال بما جاء به.عاد 
  ر ن ذ  اِب  وح ذح نح عح ۡيفح َكح نذاري لهم ،فكيف كان عذابي الذي أنزلته بهم :: أيفحكح  كان أشد ،وا 

 ما يكون.وأعظم 

ا َصح  ۡ ا َصح لحۡيه ۡم ر نح  لۡنحا عح رۡسح
ح
ا  أ                             ذات صوت شديد. قوية عاتية حاري :: أيإ نَّ

     ۡستحم ر ۡس  م          في يوم نحس  أي شؤم مستمر دائم الشؤم قوية حتى هلكوا. :: أيِف  يحوۡم  َنح

     از ۡعجح
ح
ۡم أ نَّه 

ح
أ  وتصرعهم فتدق رقابهم ،اندسوا فيها: أي تقتلعهم من الحفر التي تحَن ع  ٱِلَّاسح كح

  ع ر نقح    م 
ۡ من  أصول نخل منقلع :: منفصلة أجسامهم كأنهم والحال كذلك أعجاز أيَنح

   .(3)األرض
د   وهبة الزحيلي في تفسيره : الدكتور:ذكر  بحۡت داح ذَّ   .فعذبهم اهلل،كذبت عاد نبيهم هودا  كح

                                                           

 (.12/1تفسير المراغي، المراغي )ج (1)
 (.8/188السعدي )جتيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان، ( انظر: (2
 (. 181-5/119( انظر: أيسر التفاسير، أبو بكر الجزائري )ج(3
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  ر ن ذ  اِب  وح ذح نح عح ۡيفح َكح إنذاري لهم بالعذاب قبل نزوله، أو إنذاري لمن بعدهم في  أي: فحكح
                                                                                     تعذيبهم. 
ا َصح  ۡ ا َصح  شديدة الصوت والبرد. : أي::ر نح 

   ۡستحم ر ۡس  م   .مستمر دائم شؤمه حتى أهلكهم :َنح

 تحَن ع  ٱِلَّاسح  ،وتصرعهم على رؤوسهم، فتدق رقابهم تقلعهم من أماكنهم. 

  از ۡعجح
ح
ۡم أ نَّه 

ح
أ ع ر   كح نقح    م 

ۡ  أصول نخل مقتلع من مغارسه، أو مؤخر الشيء، أي كأنهم :َنح
 .(1)وجذوره المنقطع من أصلههو  شبهوا بالنخل لطولهم، والمنقعر:

وكانت تقلع رؤوسهم عن أجسادهم كما  ،عظيمة الصوت ،ونلحظ أن الريح كانت شديدة البرودة
وطغيانهم في  ،تكذيبهم وكفرهم بدعوة هود  بفتبقى األجساد بال رأس بسب ،س النخلأيقلع ر 
والتجبر بالقوة على الناس الضعفاء فنزل بهم هذا  ،والتكبر على اهلل ،ونشر الفساد ،األرض
 العذاب.

ت يحة   قال تعالى: َصح  داح ۡ ْ ب ر نح  َصح وا ۡهل ك 
 
د  فحأ ا داح مَّ

ح
أ بۡ  ٦وح لحۡيه ۡم سح ا عح رحهح خَّ يَّام  سح

ح
َٰن يحةح أ ثحمح حال  وح عح َلح

او نحة      خح
ۡ از  َنح ۡعجح

ح
ۡم أ نَّه 

ح
أ َٰ كح َعح ۡ وۡمح ف يهحا َصح حى ٱلۡقح اۖ فحَتح وم  س  م م  ۢن بحاق يحة   ٧ح  حه  ىَٰ ل ۡ  تحرح هح  .[1-1]الحاقة:فح

ت يحة  وقوله:  قال الطبري: َصح  داح ۡ ْ ب ر نح  َصح وا ۡهل ك 
 
د  فحأ ا داح مَّ

ح
أ وأما عاد قوم "يقول تعالى ذكره:   وح

ت يحة   هود فأهلكهم اهلل بريح صرصر، وهي الشديدة العصوف، مع شدة بردها،  يقول: عتت   داح
 .(2)"على خزانها في الهبوب، فتجاوزت في الشّدة والعصوف مقدارها المعروف في الهبوب والبرد

المكذبين بالدين وبالعقيدة وباآلخرة قوما ويبرز في هذه السورة مصارع  "قال الشهيد سيد قطب:
 .بعد قوم، وجماعة بعد جماعة، مصارعهم العاصفة القاصمة الحاسمة الجازمة

  ت يحة َصح  داح ۡ ْ ب ر نح  َصح وا ۡهل ك 
 
د  فحأ ا داح مَّ

ح
أ والريح الصرصر: الشديدة الباردة. واللفظ ذاته فيه  وح

ت يحة   صرصرة الريح. وزاد شدتها بوصفها .. لتناسب عتو عاد وجبروتها المحكّي في   داح
 وكانوا أشداء  ،القرآن، وقد كانوا يسكنون األحقاف في جنوب الجزيرة بين اليمن وحضر موت

             هذه الريح الصرصر العاتية: ،بطاشين جبارين

                                                           

 (.12/818)جالزحيلي التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، ( انظر: (1
 (. 13/521( جامع البيان في تأويل القرآن، الطبري )ج(2
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 ۖ ا وم  س  يَّام  ح 
ح
َٰن يحةح أ ثحمح حال  وح ۡبعح َلح لحۡيه ۡم سح ا عح رحهح خَّ والتعبير  ،م القاطعة المستمرة في القطع.. والحسو سح

 يرسم مشهد العاصفة المزمجرة المدمرة المستمرة هذه الفترة الطويلة المحددة بالدقة:
  يَّام

ح
َٰن يحةح أ ثحمح حال  وح ۡبعح َلح ۡم ثم يعرض المشهد بعدها شاخصا: : سح نَّه 

ح
أ َٰ كح َعح ۡ وۡمح ف يهحا َصح حى ٱلۡقح فحَتح

   ۡ
از  َنح ۡعجح

ح
او نحةأ فترى.. فالمنظر معروض تراه، والتعبير يلح به على الحس حتى يتماله! ، خح
 َٰ َعح ۡ او نحةدلين متناثرين نمصروعين مج: َصح    خح

ۡ از  َنح ۡعجح
ح
ۡم أ نَّه 

ح
أ بأصولها وجذوعها  كح

او نحة فارغة تآكلت أجوافها فارتمت ساقطة على األرض هامدة! إنه مشهد حاضر شاخص.  خح
 .(1)"كن كئيب بعد العاصفة المزمجرة المدمرةمشهد سا

 : قال رسول اهلل في حديث صحيح اسم الريح التي أهلكت  قوم عاد،  وقد ذكر النبي 
، إذا رأى الغيم أو السحاب أو وقد كان رسول اهلل  (2)}نصرت بالصبا، وأهلكت عاد بالدبور{

ما أصاب قوم عاد فقد ورد عن سمع صوت الريح كره ذلك خوفا  على أمته أن يصيبهم مثل 
و ج  الن ب يِّ  }:يؤكد ذلك  ا  حديث عائشة ن ه ا، ز  ي  الل ه  ع  : م ا ر أ ي ت    ع ن  ع ائ ش ة  ر ض  ق ال ت 

ن ه  ل ه و ات ه ، إ ن م ا ك ان  ي ت ب س م ، ر س ول  الل ه   ت ى أ ر ى م  كاا ح  اح  ك ان  إ ذ ا ر أ ى  ض  : و  ي ماا أ و  ق ال ت  غ 
اء  أ ن  ي ك ون   وا ر ج  ا الغ ي م  ف ر ح  : ي ا ر س ول  الل ه  إ ن  الن اس  إ ذ ا ر أ و  ه ه ، ق ال ت  ج  ا ع ر ف  ف ي و  ف يه  ر يحا

: ي ا ع ائ ش ة   ي ة ، ف ق ال  ه ك  الك ر اه  ج  ، و أ ر اك  إ ذ ا ر أ ي ت ه  ع ر ف  ف ي و  م نِّي أ   الم ط ر  ن  ي ك ون  ف يه  م ا ي ؤ 
ر ن ا ، ف ق ال وا: ه ذ ا ع ار ض  م م ط  م  الع ذ اب  ق د  ر أ ى ق و  ، و  يح  م  ب الرِّ ؟ ع ذِّب  ق و    .(3){ع ذ اب 

ألنهم  ؛وعذبهم في الدنيا بالريح العقيم ،نتقم من قوم عادا، اهلل  ن  أويلحظ الباحث: 
 الكافرينفكان ذلك جزاء، ولم يشكروا نعم اهلل عليهم ،كذبوا رسوله وتمادوا في طغيانهم وبطشهم

، ، ولم يؤمنوا بدعوة نبي اهلل هودالضالين الذين قدموا هوى أنفسهم على دين اهلل 
صرصرا عاتية سخرها عليهم سبع ليالي  ا   عليهم ريحفأرسل اهلل ،واستعجلوا العذاب بأنفسهم
سوى منازلهم  رٌ ثلهم أ ولم يبقَ  ،  القوم جميعا الكافرين من ت الريحثمانية أيام متتالية، فصرع

                                                           

 (. 1/3121رآن، قطب)ج( في ظالل الق(1
باب قول النبي صلى اهلل عليه وسلم نصرت بالصبا ( صحيح البخاري، البخاري،  أبواب االستسقاء، (2

. وايضا: صحيح مسلم، مسلم،  كتاب صالة االستسقاء، باب في ريح الصبا 8135(رقم الحديث:1/33)ج
  .911(رقم الحديث:1/182والدبور)ج

 هي الريح التي تهب من مغرب الشمس وبها كان هالك قوم عاد كما قص علينا القرآن الكريم. )الدبور(     
ا ُمْسَتْقِبَل َأْوِدَيِتِهْم َقاُلوا: َهَذا ( صحيح البخاري، البخاري، كتاب تفسير القرآن، (3 ا َرَأْوُه َعاِرض  َباُب َقْوِلِه: }َفَلم 

 .4119-4111( رقم الحديث:1/833،)جَجْلُتْم ِبِه ِريٌح ِفيَها َعَذاٌب َأِليٌم{َعاِرٌض ُمْمِطُرَنا َبْل ُهَو َما اْسَتعْ 
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حه م  ، ويقول ربنا مخاطبا  محمدمن بعدهم عتبراكي يكونوا عبرة لمن  ،ومساكنهم ىَٰ ل ۡ  تحرح هح فح
فلينظروا ماذا فعلنا بمن كفر  ،.فهذا تهديد ووعيد لمن لم يؤمن معك يا محمد[1]الحاقة:م  ۢن بحاق يحة  

خرة، ن لعنة في الدنيا ولعنة في االي، وكذلك أنزلنا عليهم لعنتهودي اهلل بمن قوم عاد بن
 (تسونامي)وما نحن ببعيد عن  ،الذي ينذرهم اهلل به ،فليت قومي يعلمون هذا الوعد والوعيد

فهذه  ،مساكنهم أثار وبقيت ،منهم أحد ىبطوفان البحر فلم يبق عندما انتهكت محارم اهلل أغرقهم
عسى أن يغفر لنا ويرحمنا على ما قدمنا من  ،وأن نرجع إلى ربنا ا،العبر يجب أن نعتبر به

د الحظ الباحث : أن الريح التي وكذلك ق ،فربنا غفور رحيم يتوب على من تاب ،أعمال سيئة
ع وفي موض ،ا بالريح العقيمسم فمرة سماه، سماها اهلل في القرآن بأكثر من اذب بها قوم عادعُ 
النبي  أخر سماها عاتية، وفي موضع أخر بصاعقة العذاب، وفي موضع ا خر بريح صرصر آ
الدبور، وجميع هذه المسميات لعذاب قوم عاد تلتقي جميعها في المعنى اللغوي، في الريح ب

 الغربية التي أهلك اهلل بها قوم عاد الكافرين .

، وتجبر على خلق اهلل وبطش وسعى وال يكون هذا العذاب إال لمن عصى أمر ربه، وكذب رسله
 .فسادا  في األرض 
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 المبحث الثاني: 
 ودعوته موقف قوم ثمود من نبي اهلل صالح 

 
 المطلب األول: 

 ودعوته: موقف قوم ثمود من نبي اهلل صالح
 ودعوته: أولا: المؤمنون بصالح 
  في هذا الكون، فقد شاء اهللة اهلل الماضية بين الحق والباطل ُسنّ لما كان الصراع 

متبع لهديهم، وفريق مكذب ، أن يفترق الخلق في شأن الرسل إلى فريقين، فريق مصدق لدعوتهم
رفهم عن الحق والهدى، ولقد مخالف لهم، يتربص بهم الدوائر، ويحاول بكل الطرق والوسائل ص

فريق مؤمن ، يقينفقد تفرق قومه إلى فر  ،مع قومه لنا ذلك في قصة صالح اهلل بين 
ن   لصالح، وفريق مكذب جاحد لآليات قال تعالى: مصدق

ح
ا أ َٰل ح  ۡم صح اه  خح

ح
ودح أ َٰ ثحم  لۡنحا  إ َلح رۡسح

ح
ۡد أ لحقح وح

م ونح  ۡتحص  ان  َيح ۡم فحر نقح ح فحإ ذحا ه  واْ ٱَّللَّ  .[45]النمل:ٱۡعب د 

ان   قال الطبري في تفسير قوله تعالى: ۡم فحر نقح م ونح فحإ ذحا ه  ۡتحص  فلما أتاهم صالح  ": َيح
داعيا لهم إلى اهلل صار قومه من ثمود فيما دعاهم إليه فريقين يختصمون، ففريق مصّدق 

 .(1)"صالحا مؤمن به، وفريق مكّذب به كافر بما جاء به
فريق و  ،وآمن بما جاء به من عند ربه ،الحا: فريق صدق صفي تفسيره المراغيذكر 

 يكل منهما يقول أنا على الحق وخصموصارا يتجادالن ويتخاصمان، و ، بهكذبه وكفر بما جاء 
وكان الذين كفروا هم  ،يستعطف من كفر من قومه، ، وكان نبي اهلل صالح على الباطل

 .(2)األكثر
 والمتصدي لصالح ودعوته ومنهم الكافر ،بصالح ودعوته منهم المؤمنذكر السعدي في تفسيره: 

 .      (3)وهم معظمهم

 ،ويسيرون على خطى صاحب هذه الدعوةلكل دعوة رجال يؤمنون بهذه الدعوة ف
بالرغم  آمنوا مع صالح عندما  ،تلك الدعوةرجال  مكانوا ه فالمؤمنون من قوم صالح

                                                           

 (. 89/425( جامع البيان في تأويل القرآن، الطبري)ج(1
 (.89/841انظر: تفسير المراغي، المراغي)ج (2)
 (.8/111، السعدي)جتيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان( انظر: (3
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لكنهم ثبتوا وأصروا على اإليمان باهلل وبدعوة  ،وهم الضعفاء ،ة من القوملالقلية لمن أنهم هم الق
ۖ  كما أخبر اهلل بذلك فقال: ،لقوموكفر غالب ا ،صالح  َٰل كح ٓأَليحة  ۚ إ نَّ ِف  ذح اب  م  ٱلۡعحذح ه  ذح خح

ح
ا  فحأ وحمح

نح  ۡؤم ن يح َكح م م  ۡكَثح ه 
ح
 [.851]الشعراء:أ

نح  قال أبو زهرة: ا َكح ۡؤم ن يح وحمح م م  ۡكَثح ه 
ح
بل كان المؤمنون هم القلة الظاهرة، ألن إبليس  " أ
 .(1)"مجرى الدم، واهلل بكل شيء عليميجري في نفوس أتباعه 

 والكن القوم أصبح، بالناقة معجزة خارقة دالة على صدقه ونبوته ا  فأيد اهلل نبيه صالح
طلبوا من  فقد روي في كتب التفسير تلك القصة عندما ،بعد تلك المعجزة ،بين مصدق ومكذب

 .صالح معجزة لإليمان به
أن هذه الناقة ":  قصة الدعوة لإليمان بصالححمد األمين الشافعي في تفسيره منقل 

لما حذرهم وأنذرهم سألوه آية، فقال: أية آية تريدون؟ قالوا: تخرج  ،هي آية مقترحة لقوم صالح
آلهتنا، فإن استجيب لك  امعنا إلى عيدنا في يوم معلوم لهم من السنة، فتدعو إلهك، وندعو 

ن استجيب نعم. فخرج معهم، فدعوا أوثانهم وسألوها اإلجابة،  قال صالح: .لنا اتبعتنا اتبعناك، وا 
أخرج  -فلم تجبهم، ثم قال سيدهم ، وأشار إلى صخرة منفردة من ناحية الجبل يقال لها: الكاثبة 

لنا من هذه الصخرة ناقة مخترجة جوفاء وبراء عشراء، والمخترجة: ما شاكلت البخت من اإلبل، 
قالوا: نعم. فصلى ركعتين،  ؟فعلت ذلك لتؤمنن ولتصدقنفأخذ صالح عليه السالم مواثيقهم لئن 

ودعا ربه، فتمخضت الصخرة تمخض النتوج بولدها، ثم تحركت، فانصدعت عن ناقة كما 
وصفوا، ال يعلم ما بين جنبيها إال اهلل عظما، وهم ينظرون، ثم نتجت سقبا مثلها في العظم، 

 ،بعض األشراف من القوم يؤمنوا، فنهاهمفآمن به جندع ورهط من قومه، وأراد أشراف ثمود أن 
ها مشهور قصتهما عند جاهلية العرب. قال أبو موسى يمن أشراف ثمود، وهذه الناقة وسق وكانوا

  .(2)"األشعري: أتيت أرض ثمود، فذرعت صدر الناقة، فوجدته ستين ذراعا

ودائما الذين ، ولعن اهلل الذين كفروا من قوم ثمود ،وثبت اهلل الذين آمنوا على إيمانهم
والسادة، وكل ذلك خوفا  على عروشهم وعلى  ألهم الم أوال   كذبون ويكفرون بدعوة الحقيُ 

يتبع األنبياء عليهم السالم ويؤمن بدعوتهم هم الضعفاء ،وأكثر من سيادتهم وملكهم ألقوامهم
كما أخبر بذلك اهلل  ،وكانوا من الضعفاء ،القلة القلية من القوم المظلومون فآمن مع صالح 

                                                           

 (. 81/5395)ج  أبو زهرة ( زهرة التفاسير،(1
 (.399-9/391( حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن، الشافعي)ج(2
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:  َّن
ح
تحۡعلحم ونح أ

ح
ۡم أ نح م ۡنه  ۡن ءحامح ْ ل مح وا ْ م ن قحۡوم هۦ  ل َّلَّ ينح ٱۡست ۡضع ف  وا  ٱَّلَّ ينح ٱۡستحۡكۡبح 

َٰل ح  قحالح ٱلۡمحَلح  ا صح
ه  ه ۦۚ  رۡسح   م  ن رَّ رۡس  ح  م 

 
ا  أ ۡؤم ن ونح قحال و اْ إ نَّا ب مح  [.25]األعراف:ب هۦ  م 

ْ م ن قحوۡم هۦ  :الطبري في تفسيرهذكر  وا  ٱَّلَّ ينح ٱۡستحۡكۡبح 
 قال الجماعة الذين ، قحالح ٱلۡمحَلح 

 باهلل وبدعوته.     ينالمؤمن  ع صالحتباّ أعن  استكبروا من قوم صالحكفروا و 
  ْ وا  ، دون ذويممن آمن بدعوة صالح  والضعفاء يعني: ألهل المسكنة ل َّلَّ ينح ٱۡست ۡضع ف 

َٰل ح    .شرفهم وأهل السُّؤدد منهم نَّ صح
ح
تحۡعلحم ونح أ

ح
ه  هۦ أ ۡرسح   م  ن رَّ ليكم، قال ، ا م  أرسله اهلل إلينا وا 

ا الذين آمنوا بصالح من المستضعفين منهم: إنا بما أرسل اهلل من الحّق والهدى  به صالح 
 .(1)يهلإ صالحودعانا وأن اهلل أمر به، ، مؤمنون، يقول: مصدِّقون مقّرون أنه من عند اهلل

ْ م ن قحوۡم هۦ   ذكر الخازن في تفسيره: وا  ٱَّلَّ ينح ٱۡستحۡكۡبح 
 والسادة يعني قال األشراف قحالح ٱلۡمحَلح 
 والضعفاء من القوم  يعني المساكين للذين استضعفواالذين تعظموا عن اإليمان بصالح 

من آمن منهمل آمنوا بصالح وهم تباعهم الذين األشراف المتعظمون في أنفسهم ال :يعني قال
  .الضعفاء
  َٰل ح نَّ صح

ح
تحۡعلحم ونح أ

ح
ه  هۦ أ رۡسح   م  ن رَّ ليكم ا م  إنا بما أرسل به  :قالوا ،يعني أن اهلل أرسله إلينا وا 

 مؤمنون والهدى الحق من الدين الضعفاء إنا بما أرسل اهلل به صالحا   :يعني قال، مؤمنون
 .(2)مصدقون

ة من القوم ل، هم القلة القليويلحظ الباحث: أن الذين آمنوا بدعوة نبي اهلل صالح
 ، والذين ، وكفروا بهذه الدعوةوأن الذين تصدوا لدعوة نبي اهلل صالح، وكانوا من الضعفاء

كما يخبرنا أهل التفسير، وبالرغم من هذا العدد  ،بالسفاهة والجنون هم األشراف ا  اتهموا صالح
مستمرة وبقي الناس  ت، إال أن الدعوة بقيولرسوله صالح  القليل من الذين استجابوا هلل

 ،في الدعوة  حذو نبي اهلل صالح ن، وال زال الدعاة يحتذو الدعوة إلى اهلل  يحملون هم  
ستخدم معهم او ، من دعوتهم إلى اإليمان باهلل نه لم ييأسفإمما القاه صالح من قومه  فبالرغم

 ،من األساليب ى غير ذلكأجمل األساليب الدعوية من التلطف واللين والترغيب والترهيب.. إل
 .في الدعوة إلى اهلل  ا  أنموذج  ، فلنا في دعوته عرهبيض شاوظل يدعوهم حتى 

 

                                                           

 (.81/541)ج ( انظر: جامع البيان في تأويل القرآن، الطبري(1
 (.1/118)ج لباب التأويل في معاني التنزيل، الخازن( انظر: (2
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 :ودعوته  ثانياا: المكذبون بصالح
، أرسله اهلل لدعوة قومه ثمود لعبادة فنبي اهلل صالح  ا ،ومكذب، ا  مصدق دعوة   إن لكلِ 

خر على وكان كل فريق يجادل اآل، ومكذب فكان القوم ما بين مصدق ،اهلل وحده ال شريك له
الفئة القليلة من القوم وكانوا من الضعفاء، وكفر   ي اهلل صالحبأنه الفريق المحق، فآمن بن
، وهؤالء ون معظم القوم وأكثرهمفكان المكذب ،، الغالبية من القوموكذب بدعوة نبي اهلل صالح

وتبعهم السفهاء من القوم  هم،من أشراف القوم وسادته والكبراء من ونلضالم ونالضال ونالمكذب
، التي بعث بها صالح ، وبآيات اهلل والتكذيب والجحود بدعوة صالح على الكفر

عجزة الحسية وكفروا بالناقة التي هي الم ،ولكن القوم أنكروا ذلك ،مصدقة له في دعواه ونبوته
فقتلوا الناقة واستكبروا في األرض، وهذا ديدن من استحوذ الشيطان  ،مهُ الخارقة التي طلبوها 

وأعرض عن ، تبع خطوات الشيطاناو  ،األمارة بالسوء تبع هوى هذه النفساف ،على عقله وقلبه
رجعوا إلى ن لم يإالصنف من الناس هم الخاسرون في الدنيا واألخرة فهذا  ،وقول نبيهقول اهلل 

 قول ربهم ونبيه. 
ونح  قال تعالى: َٰف ر  نت م ب هۦ  كح ْ إ نَّا ب ٱَّلَّ ي  ءحامح و ا ۡمر   ٧٦قحالح ٱَّلَّ ينح ٱۡستحۡكۡبح 

ح
ۡن أ تحۡواْ عح واْ ٱِلَّاقحةح وحعح ر  قح عح فح

َٰل ح  ٱئۡت نح  َٰصح ه  ه ۡم وحقحال واْ يح ل يح رح رۡسح نتح م نح ٱلۡم  نحا  إ ن ك  ا تحع د   [.22-21]األعراف:ا ب مح

عدل المأل الذين استكبروا عن مجادلة صالح " ذكر الطاهر ابن عاشور في تفسيره:
  إلى اختبار تصلب الذين آمنوا به في إيمانهم، ومحاولة إلقاء الشك في نفوسهم، ولما كان

كان خطابهم بمنزلة المحاورة مع صالح ، خطابهم للمؤمنين مقصودا به إفساد دعوة صالح 
، واستذاللهم ،اظمهم على عامة قومهمكبرهم وتع ووصفهم بالذين استكبروا هنا لتفظيع 
واختيار طريق ، هم ضعفاء قومه  صالح وللتنبيه على أن الذين آمنوا بما جاءهم به ، إياهم

في وصفهم ووصف اآلخرين بالذين استضعفوا لما تومىء إليه الصلة من وجه صدور  لةالموص
استكبارهم هو صارفهم عن طاعة نبيهم، وأن احتقارهم المؤمنين هو  نإهذا الكالم منهم، أي 

 .(1) "سبقهم إياهم إلى الخير والهدى الذي لم يسغ عندهم

               .(2)"حملهم الكبر أن ال ينقادوا للحق الذي انقاد له الضعفاء"قال السعدي: 
، وهم يكذبونه في وقال تعالى مخبرا  عن موقف المأل من قوم ثمود بدعوة نبي اهلل صالح

ك    دعوته ويشككون فيها، قال تعالى: ر نب   ِإَونَّنحا لحِف  شح ۡه  م  ونحا  إ َلح ا تحۡدع                          .[18]هود:م  مَّ
                                                           

 (. 111ب/-1( التحرير والتنوير، ابن عاضور)(1
 (. 8/195سير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان، السعدي)ج( تي(2
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نا لف ذكر المراغي في تفسيره: دون أن نتوسل إليه اهلل وحده،  دةشك من دعوتك إلى عبا يأي وا 
بأحد من الشفعاء المقربين عنده، وال أن نعظم ما وضعه آباؤنا لهم من صور وتماثيل تذكرنا 

 .(1)يوجب الريب والتهمة وسوء الظن وعدم الطمأنينة إلى دعوتكبهم، فكل هذا 

، ويتهمونه بالسفاهة والجنون، مع أن القوم ثم بدأ القوم ينكرون دعوة نبي اهلل صالح
لكن األشراف من ، كانوا يرجون أن يكون صالح سيدا  عليهم لما فيه من صفات السيادة والقيادة

 ثمود قوم أذى يقف ولم، وكذبوا بدعوة صالح ،وقتلوا الناقة المعجزة ،دعوتهبو  بهالقوم كادوا 
نح ِف   قال تعالى: ،ذلك على واجتماعهم قتله محاولة إلى ذلك تعدى بل الحد هذا عند َكح وح

ينحة   د  ة  رحۡهط  ٱلۡمح ونح  ت ۡسعح َّلح ي ۡصل ح  ۡرض  وح
ح
ونح ِف  ٱّۡل د  ۡفس  ۥ ث مَّ  ٤٨ي  ۡهلحه 

ح
أ ۥ وح حي  تحنَّه   َ ْ ب ٱَّللَّ  ِلح وا م  اسح ْ تحقح قحال وا

ق ونح  َٰد  ۡهل هۦ  ِإَونَّا لحصح
ح
ۡهل كح أ ه ۡدنحا مح ا شح َل   هۦ  مح ولحنَّ ل وح حق   [.49-41]النمل:ِلح

ونفس الشبهة ، نما أنت من المسحرين: إبل قالوا ،ولم يقف  قوم ثمود عند هذا الحد
ينا مالئكة من عنده ولو شاء اهلل ألنزل عل، نت إال بشر مثلناأما  ،ونعليها المكذبعتاد االتي 

ر ننح  قال تعالى: حَّ نتح م نح ٱلۡم سح
ح
ا  أ ْ إ نَّمح حِّح   ١٥٣ قحال و ا نتح إ َّلَّ ب

ح
ا  أ ت  أَِب مح

ۡ
نتح م نح م  ۡثل نحا فحأ يحة  إ ن ك 

ق يح  َٰد   .[854-853]الشعراء:  ٱلصَّ

إنما أنت ممن سحرت عقولهم فهم يهرفون بما ال يعرفون!  "سيد قطب:قال الشهيد 
حِّح  كأنما الدعوة إلى اهلل ال يدعوها إال مجنون!  نتح إ َّلَّ ب

ح
ا  أ .. وتلك هي الشبهة التي م  ۡثل نحا مح

البشرية القاصر للرسول عجيبا دائما  فقد كان تصور ، ت تخايل للبشرية كلما جاءها رسولظل
، وما كانت تدرك كذلك تكريم هذا الجنس تدرك حكمة اهلل في أن يكون الرسول بشرا  وما كانت 

وكانت البشرية  ،رية المتصلين بمصدر الهدى والنورالبشري باختيار الرسل منه ليكونوا رواد البش
 .(2)"تتصور الرسول خلقا آخر غير البشر

أن  بهم الحد  إلى، حتى وصل وتمادى قوم ثمود في الكفر بدعوة نبي اهلل صالح
وحذرهم صالح من ، واستعجلوا العذاب على المغفرة ،وتكذيبهيقولوا لنبيهم الذي بعث فيهم 
وقتلوا ، فكذبوا صالحا  ، فأبى القوم أن يسمعوا النصيحة، التعرض للناقة المعجزة الخارقة

هم العذاب فأخذ ،ناقةبكفرهم وقتلهم الفجاء الغضب من رب السموات واألرض عليهم  ،الناقة
 األليم.

                                                           

 (. 81/54( انظر: تفسير المراغي، أحمد المراغي)ج(1
 (.1181/ 5( في ظالل القرآن، سيد قطب)ج(2



811 

 : ما يأتي ويلحظ الباحث

فريق مؤمن مصدق متبع  ؛، افترقوا إلى فريقينن قوم ثمود عندما جاءهم نبي اهلل صالحإ -أ
 للهدى ودين الحق، وفريق مكذب متصدي للحق.

والذين  ،هم من الضعفاء وأهل المسكنة وهم األقلية صالحقوم ن الذين آمنوا من ثمود إ -ب
 .كفروا هم األغلبية من قومه

والتصدي لدعوة الحق  ،عراض عن الحقن الذين يكذبون دائما ويحملون لواء التكذيب واإلإ -ت
 وذلك كله خوفا  علي مناصبهم وملكهم. ،هم السادة والكبراء من القوم

الضعفاء  دا  منيعا في وجه، وكانوا سعداء نبي اهلل صالحكان المأل من قوم ثمود هم أ -ث
 يريدون اإليمان بالهدى ودين الحق.الذين والناس 

 ن المأل دائما يتهمون أصحاب الرساالت والدعوة من باب الكراهية والحسد.إ -ج

بعدما أصر القوم على الكفر واستعجلوا العذاب على المغفرة ولم ينتصحوا بنصيحة نبي اهلل  -ح
 .وقع بهم العذاب والهالك من اهلل صالح

بسب كفرهم  ؛، بعدما أهلك اهلل قومه بالعذاب األليمانتهت قصة نبي اهلل صالح -خ
 . وقتلهم ناقة اهلل فنزل بهم غضب من اهلل ؛وعصيانهم أمر نبيهم
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 المطلب الثاني: 
 عاقبة قوم ثمود

 أولا: الناجون من قوم ثمود:
خرة فالذين وعد رسله وأتباعهم بالنجاة في الحياة الدنيا، والفوز بالجنان في اآل ن اهلل إ

 بمن آمنوا مع الرسل عليهم السالم كانت لهم النجاة في الدنيا من العذاب والهالك الذي أنزله اهلل 
هلل ، فكانت النجاة حليف المؤمنين ، لذلك عندما أنزل ا على أنبياء اهلل ردهمالقوم وتممن  كفر

 ا  في دعوته، نجى اهلل نبيه صالح العذاب بقوم ثمود بعد قتلهم الناقة وتكذيب صالح
ا جح  قال تعالى:، معه برحمة منه ين والمؤمن َٰل ح  فحلحمَّ َّۡينحا صح نحا جنح ۡمر 

ح
ۥ  ا وحٱَّلَّ ينح ا ءح أ ه  عح ْ مح ن وا ءحامح

ز نز   م  نَّا وحم نۡ  ب رحَۡححة   و ي  ٱلۡعح وح ٱلۡقح هَّكح ه  ِۚ إ نَّ رح  .[11]هود:خ ۡزي  يحوۡم ئ ذ 

ا جح : في تفسير قوله  قال الطبري َٰل ح  فحلحمَّ َّۡينحا صح نحا جنح ۡمر 
ح
ۥ ب رحَۡححة   ا وحٱَّلَّ ينح ا ءح أ ه  عح ن واْ مح ، م  نَّا  ءحامح

  .وفضل من اهلل يقول: بنعمة"

 ۡوحم ن  ِۚ             ، اليوم، وذلِّه بذلك العذاب يقول: ونجيناهم من هوان ذلك ،خ ۡزي  يحوۡم ئ ذ 

  و ي وح ٱلۡقح هَّكح ه   .أهلكه، كما أهلك ثمود حين بَطش بها بطش بشيء في بطشه إذا ، إ نَّ رح

  ز نز  .(1)"فال يغلبه غالب، وال يقهره قاهر، بل يغلب كل شيء ويقهره ،ٱلۡعح

هالكهم بالصيحة أو ذلهم  وهو ،أي ونجيناهم من خزي يومئذ "البيضاوي في تفسيره:قال 

 .(2)"وفضيحتهم يوم القيامة

وال خزي  ،مئذ أي من ذله وفضيحتهو ونجيناهم من خزى ي ذكر النسفي في تفسيره:
و ي   ، وعذابه األليمب اهلل وانتقامهأعظم من خزي من كان هالكه بغض وح ٱلۡقح هَّكح ه  القادر  إ نَّ رح

هالك أعدائهجية أوليائهنعلى ت ز نز   ، وا  (3)الغالب بإهالك أعدائه ٱلۡعح
. 

نجينا  -وهو اإلنذار أو اإلهالك -فلما جاء موعد تحقيق األمر الشهيد سيد قطب: ذكر
نجيناه من الموت  ،ومباشرة من اهلل  خاصة ، وهي رحمة صالحا  والذين آمنوا معه برحمة منا

                                                           

 (. 85/323( جامع البيان في تأويل القرآن، الطبري)ج(1
  (.3/841أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي)ج(  (2
 (.1/28مدارك التنزيل وحقائق التأويل، النسفي)ج( انظر، (3
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وكان مشهدهم جاثمين في ، ومؤلمة ثمود ميتة مخزيةقوم  ميتةومن خزي ذلك اليوم، فقد كانت 
  .مروعا   دورهم بعد الصاعقة المدوية التي تركتهم موتى على هيئتهم مشهدا  مخزيا  

   و ي وح ٱلۡقح هَّكح ه  يأخذ العتاة أخذا  وال يعز عليه أمر، وال يهون من يتواله  ٱلۡعحز نز   إ نَّ رح

 .(1)ويرعاه
ا جح  السعدي:ذكر  نحا فحلحمَّ ۡمر 

ح
 .بوقوع العذاب  ا ءح أ

 َّۡينحا َٰل ح  جنح ۥ ب رحَۡححة   ا وحٱَّلَّ ينح صح ه  عح ْ مح ن وا ِۚ  وحم نۡ  م  نَّا ءحامح  أي نجيناهم من العذاب،  خ ۡزي  يحوۡم ئ ذ 
 .الخزي والفضيحةوالهالك الذي أنزله اهلل بقومه، ومن 

  و ي وح ٱلۡقح هَّكح ه   وأتباعهم ،ومن قوته وعزته أن أهلك األمم الطاغية ونجى الرسل ٱلۡعحز نز   إ نَّ رح
 .(2)المؤمنين بهم

ثمود  قوم أي فلما جاء : تلك التنجية من العذاب إلىوقد أشار المراغي في تفسيره 
نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة خاصة منا، ونجيناهم من عذاب ذلك العذاب واإلهالك، 

                                                                                              .والطرد من رحمة اهلل ونكاله باستئصالهم من الوجود وبما يتبعه من سوء الذكراليوم 
هَّكح  :تعالى فقال ، نعظيم قدرته على التنكيل بأمثالهم من المشركي  اهلل ثم بين ه وح  إ نَّ رح
و ي   الذي فعل هذا بهم قادر أن يفعل مثل ذلك بقومك إذا  يا محمدإن ربك  :أي ٱلۡعحز نز   ٱلۡقح

 .(3)، وهو الغالب على أمرهفي األرض وال في السماء ءيأصروا على الجحود، إذ ال يعجزه ش

فيجب على المؤمن أن يصدق ويزكي هذا اإليمان  ،فاإليمان بالرسل وحده ال يكفي
صدق إيمانهم  :واتقوا أي ،والذين آمنوا معه ا  كما أخبر اهلل تعالى عندما نجى صالح، بالتقوى
 وكانوا ممن كان يتقي عذاب اهلل وعقابه الذي سيقع بالكفار من ثمود عليهم اللعنة. بالعمل،

ن   قال تعالى: جنحۡينحا ٱَّلَّ ينح ءحامح
ح
أ ونح وح تَّق  ن واْ يح َكح  [.53]النمل:واْ وح

                                                           

 (. 4/8919( انظر: في ظالل القرآن، سيد قطب)ج(1
  (.8/315تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان، السعدي)ج( انظر: (2
 (. 81/52( انظر: تفسير المراغي، أحمد المراغي)ج(3
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لها  صالحا  والمؤمنين الذين آمنوا باهلل ر  المقصود من قوله، ذكر أبو بكر الجزائري: با  وا 
 بطاعته وطاعة رسوله في األمر  وكانوا طوال حياتهم يتقون عقاب اهلل  ،وبصالح نبيا  ورسوال  

 .(1)عن المعصية والكفر والنهي بالطاعة

والذين آمنوا  ا  نبيه صالح  وقد أنجى اهللبن عاشور في تفسيره : اذكر الطاهر 
من أرض الحجر الواقعة في شبه الجزيرة  وذلك أن اهلل أوحى إليه أن يخرج ومن معه ،معه

 .(2)إلى أرض فلسطين حين أنذر قومه بتمتع ثالثة أيام الشام وخاصة ،العربية باتجاه
ونح  قوله تعالى:قال أبو زهرة في تفسير  تَّق  ْ يح ن وا َكح ْ وح ن وا جنحۡينحا ٱَّلَّ ينح ءحامح

ح
أ أي الذين  "وح

أذعنوا للحق وآمنوا به، وهدموا األوثان، وكان من شأنهم التقوى وخوف اهلل تعالى ووقاية أنفسهم 
 .(3)"من غضب اهلل، ورجاء رحمته، وعبر بالمضارع لتصوير حالهم في تقواهم

وأنجينا من العذاب والهالك، بفضل منا: أي من اهلل  تفسيره: سيد طنطاوي فيذكر  
حسانا  منه، نبي اهلل صالح وكانوا يخافون عذاب  ،تبعوه من قومها، والذين آمنوا معه و ا  وا 

 .(4)، الذي سينزل بالكفار من قوم ثموداهلل

ومن معه من المؤمنين  ا  نبيه صالح ونجى اهلل   أشار أبو السعود في تفسيره:
فلذلك خصوا  ،الكفر والمعاصي اتقاء مستمراي ن ويخشون من الوقوع فالذين كانوا يتقو 

 .(5)بالنجاة

، نجى نبيه وأقوال المفسرين أن اهلل، ويلحظ الباحث بعد هذا السرد من اآليات الكريمة
وقيل أن اهلل أمر نبيه  ،والذين آمنوا معه من العذاب والهالك الذي وقع بقوم ثمود  حا  صال

باتجاه أرض فلسطين خالل بالخروج من منطقة الحجر الواقعة  بين الحجاز والشام  ا  صالح
معه من خزي ذلك اليوم  ونحتى ينجوا صالح والمؤمن، الثالثة أيام التي كانت قبل وقوع العذاب

حسانا  منه للذيوما بعده، وكانت النجاة بفضل من اهلل  ن آمنوا وخافوا من ، ورحمة  منه وا 
 بذلك كانت النجاة لهؤالء القلة من القوم . واتقوا عذاب اهلل ، الوقوع في الكفر والمعاصي

 
                                                           

 (.4/19ر، أبو بكر الجزائري )ج( انظر: أيسر التفاسير لكالم العلي الكبي(1
 (.89/115( انظر: التحرير والتنوير، ابن عاشور)ج(2
 (. 81/5414)ج ( زهرة التفاسير، أبو زهرة(3
 (.81/341( انظر: التفسير الوسيط للقرآن الكريم، محمد سيد طنطاوي)ج (4
 (.1/198( انظر: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، أبو السعود)ج(5
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 من قوم ثمود: ينالمؤمن أسباب نجاةثانياا: 
 ،من العذاب والهالك بفضله ورحمته ،، والذين آمنوا معه من قومها  وبعد أن نجى اهلل صالح

 -ومن أهم هذه األسباب التالي:، فالبد من أسباب لنجاة صالح والذين آمنوا معه
ا جح  قال تعالى:، واحدا  ال شريك له ، ربا   اإليمان باهلل -8 َٰل ح  فحلحمَّ َّۡينحا صح نحا جنح ۡمر 

ح
 ا وحٱَّلَّ ينح ا ءح أ

ۥ ه  عح ن واْ مح  .[11]هود:ءحامح

ن واْ   في الكفر، قال تعالى: ، والخوف من عذابه والوقوعتقوى اهلل  -1 َكح ن واْ وح َّۡينحا ٱَّلَّ ينح ءحامح جنح وح
ونح  تَّق   [.81]فصلت:يح

، ورغم مع صالح لمؤامرات التي ٌأحيكت ضد المؤمنينالثبات على اإليمان رغم كل ا -3
ْ م ن  : قال تعالى:، كل التشكيك من المأل بصالح وا  ٱَّلَّ ينح ٱۡستحۡكۡبح 

قحوۡم هۦ  ل َّلَّ ينح قحالح ٱلۡمحَلح 
َٰل ح   نَّ صح

ح
تحۡعلحم ونح أ

ح
ۡم أ نح م ۡنه  ۡن ءحامح ْ ل مح وا ه  ه ۦۚ ٱۡست ۡضع ف  رۡسح   م  ن رَّ رۡس  ح ب هۦ   ا م 

 
ا  أ ْ إ نَّا ب مح قحال و ا

ۡؤم ن ونح   [.25]األعراف:م 

حسانه، قال أن يتغمد اهلل  -4  تعالى، عباده المؤمنين برحمته، ويمُن عليهم من فضله وا 

 ا جح َٰل ح  فحلحمَّ َّۡينحا صح نحا جنح ۡمر 
ح
ۥ ب رحَۡححة   ا وحٱَّلَّ ينح ا ءح أ ه  عح ْ مح ن وا وح  م  نَّا وحم نۡ  ءحامح هَّكح ه  ِۚ إ نَّ رح خ ۡزي  يحوۡم ئ ذ 

ز نز   و ي  ٱلۡعح  .[11]هود:ٱلۡقح

واْ  قال تعالى:، تباع أمر الرسول صالح، واعدم طاعة المؤمنين للمأل من قومه -5 فحٱتَّق 
ط يع ون  ٱ

ح
أ ح وح ۡۡس ف يح  ١٥٠َّللَّ ۡمرح ٱلۡم 

ح
ْ أ و ا يع  َّلح ت ط  َّلح  ١٥١وح ۡرض  وح

ح
ونح ِف  ٱّۡل د  ٱَّلَّ ينح ي ۡفس 

ونح   .[261-268]الشعراء:ي ۡصل ح 

، وكان منها الناقة تصديق المؤمنين من قوم ثمود باآليات التي جاء به نبي اهلل صالح  -1
 المعجزة الخارقة.

وعدم االستكبار في األرض كما فعل الكفار من قوم ، التواضع ولين الجانب مع الخلق -2
 ثمود.
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 ثالثاا: الهالكون من قوم ثمود
، في أمر ا  المأل ومن قوم ثمود الذين كذبوا نبي اهلل صالح الكافرين من أهلك اهلل

فطغوا في البالد وأكثروا فيها وا به وقالوا عنه مسحور ومجنون، أ، واستهز ا  دعوته، فكذبوا صالح
الفساد واستكبروا، وعثوا في األرض الفساد، وعتوا عن أمر ربهم وأمر نبيهم، فقتلوا الناقة 

نبيهم صالح كآية ودليل قاطع على صدق نبوته، إال أن القوم استعجلوا  االمعجزة التي جاء به
كل ذلك لم يدخر نبيهم  من ، وبالرغمالعذاب على المغفرة ساخرين بذلك من نبي اهلل صالح

ف من القوم والسادة والكبراء سدا  اولكن كان األشر  ، صالح جهدا  في دعوتهم إلى اإليمان باهلل
لواء التصدي  وا منيعا  في وجه الدعوة وفي وجه من يريد اإليمان من الضعفاء وكانوا هم حامل

 الكريم. ، ويلفقون إليه التهم التي ذكرت في القرآنلنبي اهلل صالح

ونح   قال تعالى: َٰف ر  نت م ب هۦ  كح و اْ إ نَّا ب ٱَّلَّ ي  ءحامح  .[21]األعراف:قحالح ٱَّلَّ ينح ٱۡستحۡكۡبح 

ْ  : أشار الطبري في تفسيره إلى أمر تكذيب المأل بنبوة صالح ا و   قحالح ٱَّلَّ ينح ٱۡستحۡكۡبح 
 .وأمر رسوله صالح عن أمر اهلل تكبروا واستعلوا 

 إ نَّا تبعتوهاالذين آمنتم مع صالح و  أيها القوم  نت م ب هۦ صدقتم به بالذي  يقول:  ب ٱَّلَّ ي  ءحامح
ونح  من نبّوة صالح، وأن الذي جاء به حق من عند اهلل َٰف ر  ، يقول: جاحدون منكرون، ال كح

 .(1)ه في أنفسننانصدِّق به وال نقرُّ 

بما جاء به جاحدون  بل نحن كافرون :المستكبرونوقال ذكر الرازي في تفسيره: 
وهذه اآلية من أعظم ما يحتج  هنا االمام الرازي سبب ذلك الكفر والتكذيب فيقول:، ويّبين صالح

به في بيان أن الفقر خير من الغنى، وذلك ألن االستكبار إنما يتولد من كثرة المال والجاه، 
عالى أن كثرة المال والجاه حملهم على التمرد، واالستضعاف إنما يحصل من قلتهما، فبين ت

واإلباء، واإلنكار، والكفر، وقلة المال والجاه حملهم على اإليمان، والتصديق واالنقياد، وذلك يدل 
 .(2)على أن الفقر خير من الغنى

، فقد أخبر ، كفر وتكذيب قوم ثمود لنبي اهلل صالح وفي مواضع أخرى ذكر اهلل 
ۗ  :اهلل بذلك في كتابه فقال  ا  ْ ف يهح ۡغنحۡوا ن لَّۡم يح

ح
أ َّلح  كح

ح
ۡمۗ أ هَّه  ْ رح وا ر  فح ْ كح ا ودح َّلح  إ نَّ ثحم 

ح
ا ب ۡعد   أ

ودح  حم   [.11]هود:ّل  

                                                           

 (.543-81/541( انظر: جامع البيان في تأويل القرآن، الطبري)ج(1
 (. 84/312( انظر: مفاتيح الغيب، الرازي)ج(2
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ۗ   قال أبو السعود في تفسيره: ا  ۡغنحۡواْ ف يهح ن لَّۡم يح
ح
أ أي كأنهم في بالدهم أو في مساكنهم وهو "  كح

 موقع الحال أي أصبحوا جاثمين مماثلين لمن لم يوجد ولم يقم في مقام قطفي 
 ْ ودحا َّلح  إ نَّ ثحم 

ح
 .وضع موضع الضمير لزيادة البيان  أ

 ۗۡم هَّه  ْ رح وا ر  فح وتعليال  ،تقبيحا لحالهم ؛صرح بكفرهم مع كونه معلوما مما سبق من أحوالهم  كح
 .(1)"الستحقاقهم بالدعاء عليهم بالبعد والهالك

 ثم يعرض السياق مشهدهم، معّجبا  منهم، ومن سرعة زوالهم:" قال الشهيد سيد قطب في تفسيره:

  ۗ ا  ۡغنحۡواْ ف يهح ن لَّۡم يح
ح
أ نها للمسة مثيرة، والمشهد ،   كح نه لمشهد مؤثر، وا  كان لم يقيموا ويتمتعوا.. وا 

ذا الحياة كلهابعد أن يكون إال لمحة كومضة  معروض، وما بين الحياة والموت شريط  العين، وا 
ثم الخاتمة المعهودة في هذه السورة: تسجيل الذنب، وتشييع اللعنة،  ،سريع. كأن لم يغنوا فيها

 وانطواء الصفحة من الواقع ومن الذكرى:
 َّلح

ح
ۡمۗ أ هَّه  ْ رح وا ر  فح ودحاْ كح ودح ب ۡعد   إ نَّ ثحم  حم  الرسالة على خرى نجدنا أمام حلقة من حلقات أومرة ، ا ّل  

وحقيقة اإلسالم فيها هي حقيقته عبادة اهلل وحده بال  ،الدعوة فيها هي الدعوة مدار التاريخ
خرى نجد الجاهلية التي تعقب اإلسالم، ونجد الشرك أشريك، والدينونة هلل وحده بال منازع ومرة 

نة مع نوح ولكنهم فثمود كعاد هم من ذراري المسلمين الذين نجوا في السفي، الذي يعقب التوحيد
ثم نجد أن  ،انحرفوا فصاروا إلى الجاهلية، حتى جاءهم صالح ليردهم إلى اإلسالم من جديد

 .(2)"القوم يواجهون اآلية الخارقة التي طلبوها، ال باإليمان والتصديق، ولكن بالجحود وعقر الناقة

 ب، وكل ذلك بسبالمأل من قوم ثمود هم الذي كفروا بدعوة ونبوة صالح ويلحظ الباحث: أن 
 ،المال الذي كانوا يمتلكونه، فكان المال من األسباب الرئيسة لجعلهم من المتكبرين في األرض

 االمام الرازي.ما أشار هذا لعل و  ،بالفساد والتجبر على الضعفاء والمساكين اوالساعين فيه
ل يح  قال تعالى: ۡرسح ود  ٱلۡم  بحۡت ثحم  ذَّ  .[848]الشعراء:كح

إلى عبادة اهلل وحده، وأن يطيعوه قومه  صالح دعا ذكر محمد األمين الشافعي في تفسيره :
فيما بلغهم من رسالة ربهم، فأبوا وكذبوا بعد أن أتى لهم باآليات المصدقة لرسالته فأخذهم 

                           .ديار ا وال نافخ نارالعذاب، وزلزلت بهم األرض، ولم تبق منهم 
   ل يح رۡسح ا ٱلۡم  ، أو إياه كنوح وهود عليهم السالم ومن قبله من المرسلين يعني: صالح 

                                                           

 (. 4/113( إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، أبو السعود)ج(1
 (. 4/8919( في ظالل القرآن، قطب)ج(2
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وحده، والجمع باعتبار أن تكذيب واحد من الرسل في حكم تكذيب الجميع؛ التفاقهم على التوحيد 
 .       (1)وأصول الشرائع

ر   قال تعالى: ود  ب ٱِل ذ  بحۡت ثحم  ذَّ  .[13]القمر:كح

هم قوم صالح كذبوا الرسل ونبيهم، أو كذبوا باآليات التي هي  "قال القرطبي في تفسيره:
  .(2)"النذر

 .(3)حصالنبوة أي جحد قوم ثمود باإلنذارات والمواعظ، أو  ذكر البيضاوي في تفسيره:

ۢ  قال تعالى: د  ود  وحداح بحۡت ثحم  ذَّ ة  كح ار عح  [.4]الحاقة:ب ٱلۡقح

ة   قال المراغي في تفسيره: ار عح هي الحاقة التي تقرع قلوب الناس بالمخافة واألهوال، : ب ٱلۡقح
، ، ثم ذكر تكذيب ثمود لهذا اليوموتقرع األجرام باالنفطار واالنتشار، وسميت قارعة لشدة هولها

أصابها الهالك ، نبياء اهلل وكذبتهمأأمر أن يوم القيامة حق ال شك فيه، وأن األمم التي عصت 
 .     (4)من العذاب، فثمود أهلكت بالصاعقةبأنواع واالستئصال 

وكذبوا ما أخبرهم به  ،فردوا دعوته وكذبوه صالحثمود أي كذب قوم  ذكر السعدي في تفسيره:
 .(5)من يوم القيامة

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 (. 11/112( انظر: حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن، محمد األمين الشافعي)ج(1
 (.82/832( الجامع ألحكام القرآن، القرطبي)ج(2
 (. 5/811( أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي)ج(3
 (. 19/51( انظر: تفسير المراغي، أحمد المراغي)ج(4
 (. 8/111، السعدي)ج( انظر: تيسير الكريم الرحمن(5
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 أسباب هالك قوم ثمود:رابعاا: 
أسباب لوقوع هذا العذاب أو الهالك باألقوام الماضية وكان قوم لكل عذاب ولكل عقاب 

نزل بهم العذاب العاجل فمن أهم وأ، نصيب من بين تلك األقوام التي ٌعذبت في الدنيا مثمود له
 أسباب وقوع العذاب بهم وهالكهم التالي:

ۢ  ، قال تعالى:تكذيب قوم ثمود لنبي اهلل صالح -8 د  ود  وحداح بحۡت ثحم  ذَّ ة   كح ار عح ود   ٤ب ٱلۡقح ا ثحم  مَّ
ح
فحأ

يحة   اغ  واْ ب ٱلطَّ ۡهل ك 
 
 .[5-4]الحاقة فحأ

ۡم  ، قال تعالى:عدم إنتفاعهم بالهداية،حيث اشتروا الضاللة بالهدى   -1 َٰه  يۡنح دح هح ا ثحم ود  فح مَّ
ح
أ وح

اب   ة  ٱلۡعحذح َٰع قح ۡم صح ۡته  ذح خح
ح
ىَٰ فحأ دح ح ٱلۡه  َٰ لَعح ب واْ ٱلۡعحَمح ب ونح فحٱۡستححح ن واْ يحۡكس  ا َكح  .[81]فصلت:ٱلۡه ون  ب مح

 ، قال تعالى:حيث طلبوه من نبي اهلل صالحتماديهم في العناد بطلب استعجال العذاب،  -3

 ۡم لَّك  ح لحعح ونح ٱَّللَّ حۡستحۡغف ر  حۡوَّلح ت نحة   ل ۡب ح ٱۡۡلحسح ي  ئحة  قح ل ونح ب ٱلسَّ حۡستحۡعج  وۡم  ل مح ت َٰقح قحالح يح
 .[41]النمل:ت رَۡحح ونح 

 ، واتفاقهم فيما بينهم على قتله،اهلل صالح ، وتآمرهم على نبيالرهط من قوم ثمود مكر -4
ينحة   تعالى: قال د  نح ِف  ٱلۡمح َكح ة  رحۡهط  وح ونح  ت ۡسعح َّلح ي ۡصل ح  ۡرض  وح

ح
ونح ِف  ٱّۡل د  ۡفس  واْ  ٤٨ي  م  اسح قحال واْ تحقح

ق ونح  َٰد  ۡهل هۦ  ِإَونَّا لحصح
ح
ۡهل كح أ ه ۡدنحا مح ا شح َل   هۦ  مح ولحنَّ ل وح حق  ۥ ث مَّ ِلح ۡهلحه 

ح
أ ۥ وح حي  تحنَّه   َ واْ  ٤٩ ب ٱَّللَّ  ِلح ر  كح وحمح

ۡكر   ۡكر  مح ۡرنحا مح كح ونح ا وحمح ر  حۡشع  ۡم َّلح ي رۡ  ٥٠ا وحه  ۡكر   فحٱنظ  َٰق بحة  مح نح عح ۡيفح َكح  ه ۡم كح
ح
مۡ أ ه  ۡم وحقحۡومح َٰه  ۡرنح      نَّا دحمَّ

َۡجحع يح 
ح
 .[58-41]النمل:أ

تحۡواْ  ، قال تعالى:معجزة نبي اهلل صالح ناقة اهلل، وهي قتل قوم ثمود -5 ْ ٱِلَّاقحةح وحعح وا ر  قح عح فح
نتح م نح  نحا  إ ن ك  ا تحع د  َٰل ح  ٱئۡت نحا ب مح َٰصح ْ يح ه  ه ۡم وحقحال وا ۡمر  رح

ح
ۡن أ ل يح عح رۡسح ة   ٧٧ٱلۡم  م  ٱلرَّۡجفح ۡته  ذح خح

ح
فحأ

َٰث م يح  واْ ِف  دحار ه ۡم جح ۡصبحح 
ح
 .[21-22]األعراف:فحأ

ْ إ نَّا  ، قال تعالى:االستكبار من المأل وكفرهم بما جاء به صالح -1 و ا قحالح ٱَّلَّ ينح ٱۡستحۡكۡبح 
ونح  َٰف ر  نت م ب هۦ  كح  .[21]األعراف:ب ٱَّلَّ ي  ءحامح

تحۡنهح  التقليد األعمى لما كان يعبد أباءهم: -2
ح
ك   أ نحا لحِف  شح نحا ِإَونَّ ۡعب د  ءحابحا ؤ  ا يح ۡعب دح مح ن نَّ

ح
َٰنحا  أ ا  ى م  مَّ

ر نب   ۡه  م  ونحا  إ َلح  [.11]هود:تحۡدع 
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 :قوم ثمود به  أهلك اهللأنواع العذاب الذي خامساا: 
البالد وأكثروا فيها الفساد، واستعجلوا ، وطغوا في الف قوم ثمود أمر نبيهم صالحخ

قحالح  : ، فقال لهم نبي اهلل صالحساخرين بذلك من نبي اهلل صالح ، العذاب على المغفرة
ۡم ت رَۡحح ونح  ح لحعحلَّك  ونح ٱَّللَّ حۡستحۡغف ر  حۡوَّلح ت نحة   ل ۡب ح ٱۡۡلحسح ي  ئحة  قح ل ونح ب ٱلسَّ حۡستحۡعج  وۡم  ل مح ت َٰقح فما ، [41]النمل:يح

، كان من قوم ثمود إال االستمرار في الطغيان واالفساد والتكبر في األرض، فعقروا الناقة
وكيدهم مردود على نحورهم، فكان أخذ بي اهلل صالح وأهله، فكان مكرهم واجتمعوا على قتل ن

به في   كما أخبر اهلل، وألوانا  من العذاب اهلل لهم أخذا  شديدا  وأليما ، فأنزل اهلل بهم صنوفا  
 بأنه رجفة، فقال تعالى:بهم  ، قد سمى العذاب الذي أنزلهأال ترى أن اهلل ، كتابه
  َٰث م يح ْ ِف  دحار ه ۡم جح وا ۡصبحح 

ح
ة  فحأ م  ٱلرَّۡجفح ۡته  ذح خح

ح
 سمى العذاب وفي موضع أخر ،[21]األعراف:فحأ

ذح ٱَّلَّ ينح  قال تعالى: ،الصيحةب الذي وقع عليهم  خح
ح
أ َٰر ه ۡم وح ْ ِف  د يح وا ۡصبحح 

ح
ة  فحأ ۡيحح ْ ٱلصَّ وا لحم  ظح

َٰث م يح  فقال  وسمى العذاب في موضع أخر من كتابه بصاعقة العذاب الهون، .[12]هود:جح
اب  ٱلۡه   تعالى: ة  ٱلۡعحذح َٰع قح ۡم صح ۡته  ذح خح

ح
ىَٰ فحأ دح ح ٱلۡه  َٰ لَعح ب واْ ٱلۡعحَمح ۡم فحٱۡستححح َٰه  يۡنح دح هح ود  فح ا ثحم  مَّ

ح
أ ن واْ وح ا َكح ون  ب مح
ب ونح  وفي كل مرة من المرات الثالثة يذكر القرآن الكريم لنا عذاب قوم ثمود  .[81]فصلت:يحۡكس 

مما يزيد األمر وضوحا  ويبين لنا العذاب الشديد األليم الذي وقع  من جانب يختلف عن األخر،
بل صحب هذه الصيحة والطغيان،  فالعذاب ليس مجرد صيحة عظيمة شديدة القوة، بقوم ثمود

 .(1)رجفت بهم  فقطعتهم رجفة شديدة وزلزلة عظيمة

لحۡيه ۡم  :قال تعالى لۡنحا عح رۡسح
ح
ر  إ نَّا  أ ۡحتحظ  يم  ٱلۡم  هحش  ن واْ كح ة  فحَكح َٰح دح ة  وح ۡيحح  .[38]القمر:صح

 رة وداسته الغنم بعدأنهم صاروا كالشجر إذا يبس في الحظي" ذكر الشوكاني في تفسيره:
   .(2)"سقوطه

صاحب الماشية نهم صاروا مقطعين ممزقين مثل حطام الشجر اليابس الذي يجمعه : إأي
لتبين لنا بأن قوم  (سورة فصلت)ليصنع به حظيرة ليجمع فيها أغنامه وماشيته، ثم تأتي آيات 

 .(3)ثمود صعقوا بالعذاب الشديد الذي صحبه صيحة الهون واإلذالل لقوم ثمود فسحقا  لهم وبعدا  

                                                           

أنموذجا  دراسة موضوعية، منال أحمد  ( انظر: مهج القرآن الكريم في الدعوة إلى اهلل ، نبي اهلل صالح(1
 (.19-11الحاج )ص

 (.  5/853( فتح القدير، الشوكاني)ج(2
 (.11، قباني )ص( انظر: قصة صالح (3
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أي محطمين كالشجر اليابس الذي جعله الراعي ومن في معناه ممن يجعل شيئا  " قال البقاعي:
وهو حظيره أي شيء مستدير مانع في ذلك الوقت لمن  ،يأوي إليه ويحتفظ به ويحفظ به ماشيته

وهو يعمله فتدوسه الغنم ثم تتحطم أوال  فأوال ، وكل ما  ،فهو يتهشم ويتحطم كثير منه ،يدخل إليه
سقط منه شيء فداسته الغنم كان هشيما ، وكأنه الحشيش اليابس الذي يجمعه صاحب الحظيرة 

 .(1)"لماشيته

ر  " قال الطبري في تفسير قوله تعالى: ۡحتحظ  يم  ٱلۡم  هحش  ْ كح ن وا يقول تعالى ذكره فكانوا  فحَكح
بعد نضارتهم أحياء، وحسنهم قبل بوارهم كيبس الشجر الذي حظرته بحظير  بهالكهم بالصيحة

 حظرته بعد ُحسن نباته، وخضرة ورقه قبل ُيبسه.
ر  وقد اختلف أهل التأويل في المعنّي بقوله  ۡحتحظ  يم  ٱلۡم  هحش  فقال بعضهم: عني بذلك: العظام  كح

لقوم بعد هالكهم وبالئهم بالشيء الذي أحرقه المحترقة، وكأنهم وجهوا معناه إلى أنه َمث َل هؤالء ا
 .(2)"محرق في حظيرته
جميعا، وماتوا فهلكوا  ،، بواسطة جبريلعليهم صيحة واحدةأي ارسل اهلل  "ذكر أسعد حومد:

 .(3)الذي يجمعه صاحب الحظيرة لماشيته، يابسلقين على وجه األرض كالعشب الوأصبحوا م
للفصيحة قصة، ولعذاب فولعل لكل نوع من أنواع العذاب قصة خاصة ذكرها القرآن الكريم 

 ونبدأ بسرد تفاصيل تلك القصص. ،الهون قصة، وللرجفة التي نزلت بقوم ثمود قصة
من  عقر قوم ثمود الناقة فأصابتهم الرجفة وهي عذاب من اهلل بسب قتلهم الناقة ،التي حذرهم

 عقروها فنزلت بهم، فخالف القوم األمر و نبي اهلل صالح المساس بها، أو التعرض لها 
ونح  قال تعالى:الرجفة،   َٰف ر  نت م ب هۦ  كح و اْ إ نَّا ب ٱَّلَّ ي  ءحامح تحۡواْ  ٧٦قحالح ٱَّلَّ ينح ٱۡستحۡكۡبح  واْ ٱِلَّاقحةح وحعح ر  قح عح فح

 َٰ َٰصح ه  ه ۡم وحقحال واْ يح ۡمر  رح
ح
ۡن أ ل يح عح رۡسح نتح م نح ٱلۡم  نحا  إ ن ك  ا تحع د  واْ  ٧٧ل ح  ٱئۡت نحا ب مح ۡصبحح 

ح
ة  فحأ م  ٱلرَّۡجفح ۡته  ذح خح

ح
فحأ

َٰث م يح   [.21:21]األعراف: ِف  دحار ه ۡم جح
، اتركوها تأكل في أرض ساس بالناقة، وقال لهممن الم ا  ، قومه ثمودحذر نبي اهلل صالح

فخالف المأل الذين كفروا من القوم قول نبي اهلل  وأنتم يوم، وتشرب من البئر يوما  ، اهلل
، فعقروا الناقة وقتلوها شر قتله،  وكفروا بأمر ربهم وعتوا عن هذا األمر، فوقع بهم صالح

 .العذاب وكان العذاب المذكور في هذه القصة هو الرجفة كما أخبر به اهلل 
                                                           

 (.89/813)ج  ( نظم الدرر في تناسب اآليات والسور، البقاعي(1
 (. 11/593( جامع البيان في تأويل القرآن، الطبري)(2
 (.8/4251( انظر: أيسر التفاسير، حومد)ج(3
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عتوا عن أمر ربهم واستعجلوا العذاب بقتل الناقة، وتكذيبهم بما جاء به  َلم ا ذكر الزمخشري: أي
ولذلك علقوه بما هم به كافرون، وهو كونه من المرسلين الر ْجَفُة الصيحة ، صالح على لسان ربه

التي زلزلت لها األرض واضطربوا لها ِفي داِرِهْم في بالدهم أو في مساكنهم جاِثِميَن هامدين ال 
الذين أتفقوا على عقر وقتل  ،وهو الرجفة التي أصابت القوم جميعا   ،من العذاب  موتىيتحركون 

 .(1)الناقة
خامدين  :. فأصبحوا في دارهم جاثمينالعظيمة  الزلزلة : أي :فأخذتهم الرجفة قال البيضاوي:

 ميتين.

بها روي: أنهم بعد عاد عمروا بالدهم وخلفوهم وكثروا، وعمروا أعمارا طواال ال تفي 
األبنية، فنحتوا البيوت من الجبال، وكانوا في خصب وسعة فعتوا وأفسدوا في األرض وعبدوا 
األصنام، فبعث اهلل إليهم صالحا من أشرافهم فأنذرهم، فسألوه آية فقال أية آية تريدون قالوا: 
اخرج معنا إلى عيدنا فتدعو إلهك وندعو آلهتنا فمن استجيب له اتبع، فخرج معهم فدعوا 
أصنامهم فلم تجبهم، ثم أشار سيدهم جندع بن عمرو إلى صخرة منفردة يقال لها الكاثبة وقال: 
له أخرج من هذه الصخرة ناقة مخترجة جوفاء وبراء فإن فعلت صدقناك، فأخذ عليهم صالح 
مواثيقهم لئن فعلت ذلك لتؤمنن فقالوا: نعم، فصلى ودعا ربه فتمخضت الصخرة تمخض النتوج 

نصدعت عن ناقة عشراء جوفاء وبراء كما وصفوا وهم ينظرون، ثم نتجت ولدا مثلها بولدها، فا
في العظم فآمن به جندع في جماعة، ومنع الباقين من اإليمان ذؤاب بن عمرو والحباب 
صاحب أوثانهم ورباب بن صغر كاهنهم، فمكثت الناقة مع ولدها ترعى الشجر وترد الماء غبا 

حتى تشرب كل ما فيها، ثم تتفحج فيحلبون ما شاؤوا حتى تمتلئ فما ترفع رأسها من البئر 
أوانيهم، فيشربون ويدخرون وكانت تصيف بظهر الوادي فتهرب منها أنعامهم إلى بطنه، وتشتو 
ببطنه فتهرب مواشيهم إلى ظهره، فشق ذلك عليهم وزينت عقرها لهم عنيزة أم غنم وصدقة بنت 

فرقي سقبها جبال اسمه قارة فرغا ثالثا فقال صالح لهم ادركوا المختار، فعقروها واقتسموا لحمها، 
الفصيل عسى أن يرفع عنكم العذاب، فلم يقدروا عليه إذ انفجرت الصخرة بعد رغائه فدخلها 
فقال لهم صالح: تصبح وجوهكم غدا مصفرة وبعد غد محمرة واليوم الثالث مسودة، ثم يصبحكم 

ن يقتلوه فأنجاه اهلل إلى أرض فلسطين، ولما كان ضحوة اليوم العذاب، فلما رأوا العالمات طلبوا أ
 .(2)الرابع تحنطوا بالصبر وتكفنوا باألنطاع فأتتهم صيحة من السماء فتقطعت قلوبهم فهلكوا

                                                           

  (. 1/814عن حقائق غوامض التنزيل، الزمخشري)ج( انظر: الكشاف (1
 (.3/18، البيضاوي)جأنوار التنزيل وأسرار التأويل( انظر: (2



841 

ۦ  نحاقحة  ٱ من العذاب الصيحة، قال تعالى: :والنوع الثاني ه َٰذ  وۡم  هح َٰقح يح ۖ وح ۡم ءحايحة  ا  َّللَّ  لحك  وهح ر  فحذح
و ء   ا ب س  وهح َّلح تحمحس  ۡرض  ٱَّللَّ ۖ وح

ح
ۡ  ِف   أ ك 

ۡ
مۡ  تحأ ك  ذح خ 

ۡ
يحأ اب   فح ذح مۡ  ٦٤قحر نب   عح واْ ِف  دحار ك  تَّع  الح تحمح قح ا فح وهح ر  قح عح  فح

يَّام   
ح
َٰثحةح أ وب   ثحلح ۡكذ  ۡي  مح َٰل كح وحۡعٌد غح ا جح  ٦٥ ذح َٰل ح  فحلحمَّ َّۡينحا صح نحا جنح ۡمر 

ح
ۥ ب رحَۡححة  ءحامح  ا وحٱَّلَّ ينح ا ءح أ ه  عح ْ مح م  نَّا  ن وا

ز نز   وحم نۡ  و ي  ٱلۡعح وح ٱلۡقح هَّكح ه  ِۚ إ نَّ رح َٰر ه ۡم  ٦٦خ ۡزي  يحوۡم ئ ذ  ْ ِف  د يح وا ۡصبحح 
ح
ة  فحأ ۡيحح ْ ٱلصَّ وا لحم  ذح ٱَّلَّ ينح ظح خح

ح
أ وح

َٰث م يح   .[12-14]هود:جح
ْ  قال أبو السعود: وا لحم  ذح ٱَّلَّ ينح ظح خح

ح
أ المضمر إلى المظهر تسجيال عليهم بالظلم عدل عن " وح

شعارا بعليته لنزول العذاب بهم  وا 
  ة ۡيحح وقيل أتتهم من السماء صيحة فيها صوت كل صاعقة ، صيحة جبريل  :أي ٱلصَّ

وصوت كل شيء في األرض فتقطعت قلوبهم في صدورهم وفي سورة األعراف فأخذتهم الرجفة 
 المستتبعة لتموج الهواءولعلها وقعت عقيب الصيحة 

 ْ وا ۡصبحح 
ح
َٰر ه ۡم  .أي صاروا فحأ  أي بالدهم أو مساكنهمِف  د يح

 َٰث م يح امدين موتى ال يتحركون والمراد كونهم كذلك عند ابتداء نزول العذاب بهم من غير  جح
األخذ اضطراب وحركة كما يكون ذلك عند الموت المعتاد وال يخفى ما فيه من الداللة على شدة 

(1)"وسرعته اللهم إنا نعوذ بك من حلول غضبك
. 

ة  : قال البقاعي ۡيحح واْ ٱلصَّ لحم  ذح ٱَّلَّ ينح ظح خح
ح
أ وأشار إلى عظمة هذه الصيحة بإسقاط عالمة   وح

َٰث م يح وسبب عنها قوله:  ،التأنيث َٰر ه ۡم جح واْ ِف  د يح ۡصبحح 
ح
من شدة  على وجوههمملقون أي  فحأ

 .(2)جاثين على الركب موتى ال حراك بهموقيل: الصيحة 
واْ  "محمد الخطيب في تفسيره:قال  لحم  ذح ٱَّلَّ ينح ظح خح

ح
أ ة   كفروا وح ۡيحح صاح بهم جبريل  ٱلصَّ

؛ فأهلكهم اهلل    بصيحته؛ والصيحة: تطلق على العذاب، أو هي مقدمة لكل عذاب
 َٰث م يح َٰر ه ۡم جح واْ ِف  د يح ۡصبحح 

ح
(3)"على الركب ميتين كأن لم يقيمواباركين  فحأ

. 
 

ود    :ن،  قال تعالىعذاب الهو ال صاعقةذكره القرآن الكريم هو الذي  :النوع الثالث ا ثحم  مَّ
ح
أ وح

                                                           

 (. 4/113( إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، أبو السعود)ج(1
 (.311-9/315( انظر: نظم الدرر في تناسب اآليات والسور، البقاعي)ج(2
 (.8/121( أوضح التفاسير، الخطيب)ج(3
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ن واْ  ا َكح اب  ٱلۡه ون  ب مح ة  ٱلۡعحذح َٰع قح ۡم صح ۡته  ذح خح
ح
ىَٰ فحأ دح ح ٱلۡه  َٰ لَعح ب واْ ٱلۡعحَمح ۡم فحٱۡستححح َٰه  يۡنح دح هح فح

ب ونح   .[82:]فصلتيحۡكس 

َٰ   قال المراغي: ب واْ ٱلۡعحَمح ۡم فحٱۡستححح َٰه  يۡنح دح ود  فحهح ا ثحم  مَّ
ح
أ أي وأما ثمود فبينا لهم الحق على لسان " وح

نزال اآليات التشريعية، فكذبوه  نبيهم صالح، ودللناهم على سبل النجاة بنصب األدلة التكوينية، وا 
                                                           اإليمان.واستحبوا العمى على الهدى، والكفر على 

 ب ونح ْ يحۡكس  ن وا ا َكح ون  ب مح اب  ٱلۡه  ة  ٱلۡعحذح َٰع قح ۡم صح ۡته  ذح خح
ح
فأرسلنا عليهم صيحة ورجفة وذال  :أيفحأ

 .(1)"وهوانا، بما كانوا يكسبون من اآلثام بكفرهم باهلل وتكذيبهم رسله

َٰ   قطب في تفسير قوله تعالى:قال الشهيد سيد  ب واْ ٱلۡعحَمح ۡم فحٱۡستححح َٰه  يۡنح دح هح ا ثحم ود  فح مَّ
ح
أ  وح

يثارهم العمى " ويظهر أن هذه إشارة إلى اهتدائهم بعد آية الناقة، ثم ردتهم وكفرهم بعد ذلك. وا 
 على الهدى. والضالل بعد الهدى عمى أشد العمى!

  اب ة  ٱلۡعحذح َٰع قح ۡم صح ۡته  ذح خح
ح
ب ونح  فحأ ْ يحۡكس  ن وا ا َكح والهوان أنسب عاقبة. فليس هو العذاب  ٱلۡه ون  ب مح

 .(2)"فحسب، وليس هو الهالك فحسب. ولكنه كذلك الهوان جزاء على العمى بعد اإليمان

عن جابر، قال: لما } ، عذاب قوم ثمود وبماذا ٌعذب قوم ثمود في أحاديثه،وقد ذكر النبي 
ل تسألوا اآليات، وقد سألها قوم صالح، فكانت ترد من هذا الفج، بالحجر، قال:  مر رسول 

وتصدر من هذا الفج، فعتوا عن أمر ربهم، فعقروها، وكانت تشرب ماءهم يوما، ويشربون 
لبنها يوما، فعقروها، فأخذتهم صيحة أهمد اهلل من تحت أديم السماء منهم، إل رجال واحدا 

خرج من الحرم أصابه ول اهلل؟ قال: هو أبو رغال، فلما قيل: من هو يا رس، كان في حرم اهلل
 .(3){ما أصاب قومه

وبعد هذا السرد من اآليات وأقوال المفسرين نجد أن قوم ثمود بعد تكذيبهم وعتوهم عن أمر اهلل 
وصاعقة ،وقتلهم الناقة وقع عليهم العذاب بشتى أنواعه: رجفة، وصيحة، الذي جاء به صالح

 الهون. العذاب

                                                           

 (. 881-14/882)ج المراغي، ( تفسير المراغي(1
 (. 5/3881( في ظالل القرآن قطب )ج(2
(رقم 11/11حنبل، مسند أحمد، مسند المكثرين من الصحابة، مسند جابر بن عبد اهلل )ج ( أحمد بن(3

 . الحكم عليه: حديث قوي.84811الحديث:
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، وقتله وأهله لهم قصة خاصة في هالك الرهط التسعة الذي مكروا بنبي اهلل صالح وقصة
ينحة   الهالك قال تعالى: د  نح ِف  ٱلۡمح َكح ة  رحۡهط  وح ونح  ت ۡسعح َّلح ي ۡصل ح  ۡرض  وح

ح
ونح ِف  ٱّۡل د  ۡفس  قحال واْ  ٤٨ي 

ۡهل هۦ  ِإَونَّ 
ح
ۡهل كح أ ه ۡدنحا مح ا شح َل   هۦ  مح ولحنَّ ل وح حق  ۥ ث مَّ ِلح ۡهلحه 

ح
أ ۥ وح حي  تحنَّه   َ ْ ب ٱَّللَّ  ِلح وا م  اسح ق ونح تحقح َٰد  واْ  ٤٩ا لحصح ر  كح وحمح

ۡكر   ۡكر  مح ۡرنحا مح كح ونح ا وحمح ر  حۡشع  ۡم َّلح ي رۡ  ٥٠ا وحه  ۡكر   فحٱنظ  َٰق بحة  مح نح عح ۡيفح َكح  ه ۡم كح
ح
ۡم أ ه  ۡم وحقحۡومح َٰه  ۡرنح نَّا دحمَّ

َۡجحع يح 
ح
و   ٥١أ لحم  ا ظح او نحَۢة ب مح ۡم خح َٰل كح ٓأَليحة  فحت لۡكح ب ي وت ه  ْۚ إ نَّ ِف  ذح ۡوم   ا ۡعلحم ونح  ل  قح  .[51-41]النمل:يح

هؤالء الرهط التسعة الذين تمحضت قلوبهم وأعمالهم للفساد " قال الشهيد سيد قطب في تفسيره:
ولإلفساد، لم يعد بها متسع للصالح واإلصالح، فضاقت نفوسهم بدعوة صالح وحجته، وبيتوا 

الشر المنكر الذي يبيتونه، وهو  فيما بينهم أمرا. ومن العجب أن يتداعوا إلى القسم باهلل مع هذا
نه لمن العجب كذلك أن يقولوا:  قتل صالح وأهله بياتا، وهو ال يدعوهم إال لعبادة اهلل! وا 

 ۡهل هۦ
ح
ۡهل كح أ ه ۡدنحا مح ا شح َل   هۦ  مح ولحنَّ ل وح حق  ۥ ث مَّ ِلح ۡهلحه 

ح
أ ۥ وح حي  تحنَّه   َ ْ ب ٱَّللَّ  ِلح وا م  اسح وال حضرنا مقتله..   تحقح

 ق ونح َٰد  لم يروه بسبب الظالم! وهو  :أي ،.. فقد قتلوهم في الظالم فلم يشهدوا هالكهمِإَونَّا لحصح
ة. ولكنهم يطمئنون أنفسهم بها، ويبررون كذبهم، الذي اعتزموه احتيال سطحي وحيلة ساذج

للتخلص من أولياء دم صالح وأهله. نعم من العجب أن يحرص مثل هؤالء على أن يكونوا 
صادقين! ولكن النفس اإلنسانية مليئة باالنحرافات وااللتواءات، وبخاصة حين ال تهتدي بنور 

 يم.اإليمان، الذي يرسم لها الطريق المستق

كذلك دبروا. وكذلك مكروا.. ولكن اهلل كان بالمرصاد يراهم وال يرونه، ويعلم تدبيرهم ويطلع على 
 مكرهم وهم ال يشعرون:

  ۡكر واْ مح ر  كح ۡكر  وحمح ۡرنحا مح كح ونح ا وحمح ر  حۡشع  ۡم َّلح ي وأين مكر من مكر؟ وأين تدبير من تدبير؟ وأين  ا وحه 
 قوة من قوة؟

وينخدعون بما يملكون من قوة ومن حيلة، ويغفلون عن العين التي  وكم ذا يخطىء الجبارون
 ترى وال تغفل، والقوة التي تملك األمر كله وتباغتهم من حيث ال يشعرون:

 ۡر ۡكر ه ۡم  فحٱنظ  َٰق بحة  مح نح عح ۡيفح َكح  كح
ح
َۡجحع يح أ

ح
ۡم أ ه  ۡم وحقحۡومح َٰه  ۡرنح او نحَۢة ب   ٥١نَّا دحمَّ ۡم خح و  فحت لۡكح ب ي وت ه  لحم  ا ظح ْۚ مح  ا

ذا الدور الخاوية والبيوت الخالية. وقد كانوا منذ  ومن لمحة إلى لمحة إذا التدمير والهالك، وا 
لحظة واحدة، في اآلية السابقة من السورة، يدبرون ويمكرون، ويحسبون أنهم قادرون على 

اق. لتظهر تحقيق ما يمكرون! وهذه السرعة في عرض هذه الصفحة بعد هذه مقصودة في السي
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المباغتة الحاسمة القاضية. مباغتة القدرة التي ال تغلب للمخدوعين بقوتهم ومباغتة التدبير الذي 
  .(1)"ال يخيب للماكرين المستعزين بمكرهم

، من دخول بيوت قوم ثمود التي هي في الحجر إال أن يكون الصحابة وقد حذر النبي 
                  ، يب به قوم ثمودصيصيبهم مثل ما أُ متعظين بما حدث لقوم ثمود وخوفا  من أن 

، ف إ ن  ل م  ت ك ون وا ب اك ين  ف ال  }:قال رسول اهلل  ل ى ه ؤ ل ء  الم ع ذ ب ين  إ ل  أ ن  ت ك ون وا ب اك ين  ل وا ع  ل  ت د خ 
اب ه م يب ك م  م ا أ ص  ، ل  ي ص  م  ل ي ه  ل وا ع   .(2){ت د خ 

لما يرى عليه من  "لعلي: يا أبا تراب }:، عن عاقر الناقة في أحاديث فقالوقد تحدث النبي
أحيمر ثمود  "قلنا: بلى يا رسول اهلل، قال:  "أل أحدثكما بأشقى الناس رجلين؟  "التراب، قال: 

الذي عقر الناقة، والذي يضربك يا علي على هذه، يعني قرنه، حتى تبل منه هذه، يعني 
 .(3){لحيته

، عذب قوم أن اهلل قوم ثمود، يلحظ الباحث:   اهذا السرد ألنواع العذاب التي ُعِذب بهد وبع
م خرى يعذبهأوتارة ، وتارة اخرى يعذبهم بالصيحة، ثمود بألوان من العذاب فتارة يعذبهم بالرجفة

 بالدمار الكامل، وجميع هذه األلفاظ من شتى أنواع العذاب ىعذاب الهون، وتارة أخر بصاعقة ال
صاعقة ثالثة أنواع من العذاب وهي الرجفة والصيحة و  قوم ثمود اهلل جمع على  تدلنا على أن

، عذبوا عذابا  شديدا ، بهذه األصناف من العذاب األليمالهون وكل ذلك نزل بهم معا ، فالعذاب 
بل صحب تلك الصيحة رجفة ، فالعذاب الذي وقع بهم ليس مجرد صيحة عظيمة شديدة القوة

ت قلوبهم، وجعلتهم كالحطب اليابس الذي يجمعه الراعي عوزلزلة عظيمة، رجفت بهم فقطشديدة 
، ليصنع به حظيرة لماشيته، وكل ذلك العذاب بسب كفرهم وطغيانهم وعتوهم على أمر ربهم

ومكر ، ، فمكروا بهوقتلهم الناقة المعجزة، ولم يكتفوا بذلك فأقسموا على قتل نبي اهلل صالح
وتلك بيوتهم خاوية على عروشها، وهي عبرة لمن لم يعتبر ويخشع قلبه  ،رهم تدميرااهلل بهم فدم

لذكر اهلل فلنا في قوم ثمود عبرة وعظة من العذاب الذي نزل بهم، فنعوذ باهلل من شر عذابه، 
 ونسأله رحمته وغفرانه.

                                                           

 (. 1141-5/1145( في ظالل القرآن، قطب)ج(1
( حديث 8/94كتاب الصالة، باب الصالة في مكان الخسف والعذاب)ج ( صحيح البخاري، البخاي،(2

 . 1911( رقم الحديث:4/1115لم في صحيحه)ج. وأخرجه مس433رقم:
. 81318( حديث رقم:31/152( مسند أحمد، أحمد بن حنبل ، مسند الكوفيين، حديث عمار بن ياسر)ج(3

 الحكم على الحديث : حسن لغيره.
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 المبحث الثالث
 مقارنة موضوعية بين موقف قومي عاد وثمود من الدعوة وعاقبتهما

 
 المطلب األول:  

 مقارنة موضوعية بين موقف قومي عاد وثمود من الدعوة:
وبعد سرد بعض التفاصيل من موقف قومي عاد وثمود من دعوتي نبيي اهلل هود وصالح عليهما 

 السالم نبدأ بالمقارنة:

، وآمن معه القليل من المالء، وكفر المأل  كفر أكثر المأل من قوم عاد بني اهلل هود -8
 ، وآمن معه بعض منهم.قوم ثمود أيضا  بنبي اهلل صالح  من

 آمن مع النبيين هود وصالح من قومهما العدد القليل . -1

 كفر بدعوة النبيين العدد الكبير من قومي عاد وثمود. -3

 اتهم المأل النبيين بالسفاهة والجنون وقالوا متعجبين أبشر ُينزُل عليه الهدى من بيننا. -4

أل من القومين يقفون سدا  منيعا  في وجه من يريد اإليمان من الضعفاء وأهل كان الم -5
 المسكنة.

 المأل الذين كفروا، هم من حملوا لواء التصدي لدعوة النبيين ألقوامهما. -1

 المؤمنون من القومين، هم من الضعفاء وأهل المسكنة. -2

 .أمر ربهم طغى قومي عاد وثمود في األرض، وعتوا عن أمر نبييهم و  -1

حاول المأل الذين كفروا رد الذين آمنوا مع هود وصالح عليهما السالم ولكن كان رد  -9
تباع أمر اهلل  المؤمنين عليهم هو الثبات على دين هود وصالح  .عليهما السالم وا 
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  المطلب الثاني: 
 مقارنة موضوعية بين عاقبة قومي عاد وثمود

 

ن برحمة يالم والذين آمنوا معهما من القومهودا  وصالحا  عليهما الس، نبييه ى اهلل نجّ   -8
 منه وفضل.

 ، الذين كفروا من القومين، بدعوة هود وصالح عليهما السالم. أهلك اهلل -1
، قوم عاد بريح صرصرا عاتية وبالصيحة، وأهلك اهلل قوم ثمود بالرجفة أهلك اهلل  -3

 والصيحة والعذاب الهون.

مدة العذاب لقوم عاد سبع ليال  وثمانية أيام  حسوما، ولقوم ثمود ُأنظروا ثالثة أيام كانت  -4
 وفي الرابع ُأهلك القوم.

 الكافرون من القومين لعنوا في الدنيا واألخرة، وطردوا من رحمة اهلل في الدارين. -5

 بوا نبيهم وقتلوا الناقة.قوم ثمود كذبوا بآيات اهلل الحسية التي ثبتت في القرآن مثل الناقة، فكذ -1

 العذاب نزل بالقومّين بسب تكذيبهم لدعوة أنبياء اهلل واالستهزاء بهم والعتو على أمر ربهم . -2

 ، في كتابه أن القومين، ُأهِلكَا بصاعقة العذاب الشديد.أخبر اهلل  -1

 باستعجالهم له .القومان لم يجيبوا النصيحة ويسمعوا لها، فجاءهم العذاب حسب رغبتهم  -9
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 الخاتمة
والصالة والسالم على ، الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل البركات

بإحسان  ، وعلى آله وصحبه، ومن سار على دربه والسراج المنير، نبينا محمد، الرحمة المهداة
أحمدك ربي أن وفقتني وأعنتني ووهبتني القوة إلكمال رسالتي هذه حتى وصلت  ،إلى يوم الدين

فال أنسب لنفسي   إلى الختام، وما كان من توفيق  لي فمنك وحدك يا صاحب الفضل والعطاء،
أو سهو  فمن نفسي  ل  وما كان من خل، بل النفس مقصرة، والرسالة قاصرة، الكمال والتمام

والشيطان، فسبحانك ربي يا من ال يخطئ في قول أو فعل، فيارب أكتب لي التوفيق والقبول، 
وعلى ما واجهني من صعاب، فأنت وحدك ، وحسن الثواب على ما بذلته من جهد  بفضلك

 ثم أما بعد،صاحب الفضل والعطاء، 

وتفسير القرآن؛ الستخرج  بعد الغوص في بحر علوم، فهذا أول الوصول لمسك الختام
حيث قصص األنبياء المنثورة في ثنايا اآليات والسور، وما بها من ، ما بهما من لؤلؤ ومرجان

 فلله الحمد والمنة، على التمام والخاتمة. ، دروس وعبر

 بعنوان: جاء ومع مسك الختام أوّد أن أقف على خالصة ما توّصلت إليه في بحثي، الذي

 دراسة موضوعية مقارنة(: -هود وصالح عليهما السالم قصة)  

 :أولا: أهم النتائج 
. ظهور المعنى اللغوي للفظة القصة، وذلك من خالل معاجم اللغة، وكذا ظهرت المعاني 8

جتهد الباحث في إضافة تعريف اصطالحي ااالصطالحية من خالل تعريفات العلماء، وقد 
 خاص به.

هود وصالح عليهما السالم في  ناالنبيستخدمها ا. الوقوف على عدد من األساليب التي 1
 دعوتهما .

 يذاء، والتي تحمل من أجلها األنبياء والمرسلون شتى أنواع اإل. بيان أهمية الدعوة إلى اهلل 3
 من المعارضين لهم. والعناد

 حيد.وهي رسالة التو ، . إن رسالة األنبياء هي رسالة واحدة4
صالح  . 5  .، واستقامة في الدين والعقيدةكانت رسالة هود وصالح عليهما السالم رسالة بناء وا 

 .وقلوب األمة المحمدية على دين اهلل ،لنبي لقلب ا ا  تثبيتقصص األنبياء جاءت  .1
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هود وصالح في الدعوة  انالتي اعتمد عليها النبي، . الترهيب والترغيب من أهم أساليب الدعوة2
 . إلى اهلل

في الدعوة إلى  ان. الحكمة والتلطف واللين مع المدعو، من أهم األساليب التي استخدمها النبي1
 . اهلل

 مود.وث الذي وقع على قومي عاد وألوانه . بين الباحث في بحثه أصناف العذاب9

والذين آمنوا معهما   ،عليهما السالما  صالح ا  . بين الباحث في بحثه كيف نجى اهلل النبيين هود81
 .ماهيمن قوم

معجزة نبي اهلل ، لم تشتهر له معجزة، وتبين أن ا  تبين للباحث أن نبي اهلل هود. 88
 قد إشتهرت وهي الناقة الخارقة للعادة. صالح

نجاء . إن سنة اهلل تعالى جرت في هالك القوم المكذبين المنكرين لرسالة المرسلين إليهم ، 81 وا 
 المؤمنين، كما وقع لعاد وثمود.

 

 أهم التوصيات: ثانياا:
 وصل الباحث من خالل هذه الدراسة إلى جملة من التوصيات المهمة ومنها: ت

الوصية األولى للجامعة اإلسالمية الغراء، صرح العلم والعلماء، أن تولي مزيدا  من االهتمام  .8
بطلبة التفسير وعلوم القرآن؛ للرقي بهم في علوم القرآن، وعلم التفسير الموضوعي، وذلك 
من خالل إعطاء مساحة أكبر للتفسير الموضوعي المقارن  لقصص األنبياء في 

 المقررات الدراسية.

يوصي الباحث طلبة العلم الشرعي عموما ، وطلبة التفسير خصوصا ، أن يولوا قصص  .1
 لما فيها من خير  عظيم، وفائدة  جلية األنبياء، مزيدا  من الدراسة والبحث واالهتمام

 . وخاصة الدراسة المقارنة

ل القصة يوصي الباحث بدراسة قصص القرآن دراسة تحيلية تدبرية، وأن تكون الدراسة حو  .3
أو  ( من مناح  شتى؛كأن تدرس من حيث االتجاه الدعوي،الواحدة)مثل هود

 جتماعى، أو السياسي، أو غير ذلك من االتجاهات.اال
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 المصادر والمراجع

 *القرآن الكريم.

د العمادي محمد بن محمد بن أبو السعو ، الكتاب الكريمإرشاد العقل السليم إلى مزايا  .8
 ، )د.ت(.8، طدار إحياء التراث العربي، بيروت ،مصطفى

، علي بن محمد بن عمر أساليب الدعوة بين المحافظة والتجديد ودور الداعية المعاصر .1
 م.1181 -ه8433، 8المختار، دار كنوز إشبيليا، الرياض، ط

دار  الباقالني محمد بن الطيب، تحقيق: السيد أحمد صقر،، أبو بكر إعجاز القرآن .3
 م.8992، 8ط ،رالمعارف، مص

، ناصر الدين أبو سعيد عبد اهلل بن عمر بن محمد الشيرازي أنوار التنزيل وأسرار التأويل .4
، 8ط بيروت، تحقيق: محمد عبد الرحمن المرعشلي، دار إحياء التراث العربي، البيضاوي،

 ه.8481

 ، محمد محمد عبد اللطيف بن الخطيب،المطبعة المصرية ومكتبتها،التفاسيرأوضح  .5
 م.8914-ه8313، 1ط القاهرة،

، جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبو بكر أيسر التفاسير لكالم العلي الكبير .1
-ه8414، 5الجزائري، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، ط

 م.1113

 ت(..)د، 1بيروت: دار الكتاب العربي، ط ، أسعد حومد،أيسر التفاسير .2

 ،المهدي بن عجيبةأبو العباس أحمد بن محمد بن ، البحر المديد في تفسير القرآن المجيد .1
الحسني األنجري الفاسي الصوفي، تحقيق: أحمد عبد اهلل القرشي رسالن، الدكتور حسن 

 ه.8489، 8ط عباس زكي، القاهرة،

أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي، ، البداية والنهاية .9
 م.8911-ه8411، 8ط دار إحياء التراث العربي، تحقيق: علي شيري،

محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلملي، أبو جعفر تاريخ الرسل والملوك، .81
 ه.8312، 1ط ،دار التراث، بيروت ،الطبري
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، محمد الطاهر بن المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيدتحرير  .88
)د.ط(.  الدار التونسية للنشر، تونس، محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي،

 هـ.8914

مجلة كيالن خليل حيدر،  ، وأهميتها في الدعوة إلى اهلل الترهيب والترغيب في القرآن الكريم .81
 م.1183-ه8434، (83)، اإلنسانيةكلية العلوم 

، أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد اهلل، ابن جزي الكلبي التسهيل لعلوم التنزيل .83
 الغرناطي، تحقيق: الدكتور عبد اهلل الخالدي، شركة دار األرقم بن أبي األرقم، بيروت،

 ه.8481، 8ط

، 81ط ، دار الشروق، القاهرة،الشاربيسيد قطب إبراهيم حسين ، التصوير الفني في القرآن .84
 م.8911-ه8411

 ،1القاهرة، ط ، الخواطر، محمد متولي الشعراوي، مطابع أخبار اليوم،تفسير الشعراوي .85
 م.8992

محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين بن ،تفسير القرآن الحكيم )تفسير المنار( .81
، الهيئة المصرية العامة للكتاب،محمد بهاء الدين بن منال علي خليفة القلموني الحسيني 

 م.8991 )د:ط(.

، ، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقيتفسير القرآن العظيم .82
 م.8999-ه8411، 1للنشر والتوزيع، طتحقيق: سامي بن محمد سالمة، دار طيبة 

، أبو المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى السمعاني تفسير القرآن .81
التميمي الحنفي ثم الشافعي، تحقيق: ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم، دار 

 م.8992 -ه8481، 8ط السعودية، الوطن، الرياض،

 ، )د.ت(.1ط ،عبد الكريم يونس الخطيب، دار الفكر العربي،القاهرة ،التفسير القرآني للقرآن .89

أحمد بن مصطفى المراغي ،شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبي  ،تفسير المراغي .11
 م.8941-ه8315، 8ط وأوالده بمصر،
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دار الفكر  ، د وهبة بن مصطفى الزحيلي،التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج .18
 ه.8481، 1دمشق، ط المعاصر،

، محمد سيد طنطاوي، دار نهضة مصر للطباعة والنشر التفسير الوسيط للقرآن الكريم .11
 م.8991، 8والتوزيع، الفجالة، القاهرة، ط

، الشيخ العالمة محمد األمين بن عبد تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن .13
مراجعة: الدكتور هاشم محمد علي بن حسين اهلل األرمي العلوي الهرري الشافعي، إشراف و 
 م.1118-ه8418، 8مهدي، دار طوق النجاة، بيروت، لبنان، ط

، لعبد اهلل بن عباس،جمعه: مجد الدين أبو طاهر تنوير المقباس من تفسير ابن عباس .14
 م.8994، ط(.)د لبنان، ،دار الكتب العلمية ،الفيروزآبادىمحمد بن يعقوب 

، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد اهلل السعدي في تفسير كالم المنانتيسير الكريم الرحمن  .15
 م.1111-ه8411، 8ط تحقيق: عبد الرحمن بن معال اللويحق، مؤسسة الرسالة،

محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلملي، أبو  ،جامع البيان في تأويل القرآن .11
 م.1111-ه8411، 8ط جعفر الطبري تحقيق: أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة،

 الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وسننه وأيامه .12
 ر بن ناصر الناصر،،محمد بن إسماعيل أبو عبداهلل البخاري الجعفي، تحقيق: محمد زهي

 ه.8411، 8ط، دار طوق النجاة

كر بن فرح األنصاري الخزرجي ،أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن أبي بالجامع ألحكام القرآن .11
براهيم أطفيش،شمس الدين القرطبي، تحقيق: أحمد البردوني و   ،دار الكتب المصرية ا 

 .م8914-ه8314، 1ط القاهرة،

 ،لرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي، أبو زيد عبد االجواهر الحسان في تفسير القرآن .19
الموجود، دار إحياء التراث تحقيق: الشيخ محمد علي معوض والشيخ عادل أحمد عبد 

 ه.8481، 8العربي، بيروت، ط

، د. زكريا الزميلي، د. عصام العبد زهد، د. عبد الكريم دراسات في القرآن وعلومه .31
 م.1111-ه8413، 1الدهشان، دار المقداد للطباعة، غزة، ط
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 م.1181-ه8438 -3، د. عبد السميع خميس العرابيد، طدراسات في علوم القرآن الكريم .38

 م.1115. 8، محمد أحمد العدوي، )د.م(، )د.ن(، طدعوة الرسل إلى اهلل تعالى .31

 .م1111-ه8413، 8، أحمد أحمد غلوش، مؤسسة الرسالة، طدعوة الرسل عليهم السالم .33

العلمية عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز، رئاسة إدارة البحوث ، الدعوة إلى اهلل وأخالق الدعاة .34
 م.1111 -ه8413، 4المملكة العربية السعودية، طواإلفتاء، الرياض، 

 ،المولى أبو الفداء ،إسماعيل حقي بن مصطفى اإلستانبولي الحنفي الخلوتي ،روح البيان .35
 ، )د.ت(.8ط بيروت، دار الفكر،

شهاب الدين محمود بن عبد اهلل ، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني .31
، 8علي عبد الباري عطية، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ي، تحقيق:الحسيني األلوس

 ه.8485

دار الفكر  ،مصطفى بن أحمد المعروف بأبي زهرة، محمد بن أحمد بن زهرة التفاسير .32
 ، )د.ت(.ط(.العربي،)د

، ابن ماجة أبو عبد اهلل محمد بن يزيد القزويني، وماجة اسم أبيه يزي سنن ابن ماجه .31
. اقي، دار إحياء الكتب العربية، فيصل عيسى البابي الحلبيتحقيق: محمد فؤاد عبد الب

 ، )د.ت(.8ط

، ، محمد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسىسنن الترمذي .39
براهيم 3(، ومحمد فؤاد عبد الباقي )جـ 1، 8تحقيق وتعليق:أحمد محمد شاكر )جـ  (، وا 

(، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى 5، 4عطوة عوض المدرس في األزهر الشريف )جـ 
 م.8925 -ه8395، 1البابي الحلبي، مصر، ط

حققه وخرج  ، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي،السنن الكبرى .41
أحاديثه: حسن عبد المنعم شلبي، أشرف عليه: شعيب األرناؤوط، قدم له: عبد اهلل بن عبد 

 م.1118-ه8418، 8ة، بيروت، طالمحسن التركي، مؤسسة الرسال

جامعة الجزائر،  غير منشورة(، رسالة دكتوراه)، التهامي نقرة، سيكولوجية القصة في القرآن .48
 م8928
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، 4، محمد بن صالح بن محمد العثيمين، دار الثريا للنشر، طشرح ثالثة األصول .41
 م.1114-ه8414

والنشر والتوزيع، القاهرة، ، محمد علي الصابوني، دار الصابوني للطباعة صفوة التفاسير .43
 م.8992-ه8482، 8ط

عدنان محمد زرزور، بيروت،  علوم القرآن )مدخل إلى تفسير القرآن وبيان اعجازه(، .44
 م.8914المكتب اإلسالمي،)د:ط(، 

، 8ط دمشق، ، نور الدين محمد عتر الحلبي، مطبعة الصباح،علوم القرآن الكريم .45
 .م8993-ه8484

د.فضل حسن عباس، عّمان، دار  الجنان)محاضرات في علوم القرآن(،غذاء الجنان بثمر  .41
 م.1112-ه8412، 8ط النفائس،

 ، نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمي النيسابوري،غرائب القرآن ورغائب الفرقان .42
 ه.8481، 8بيروت، ط ،زكريا عميرات، دار الكتب العلميهتحقيق: الشيخ 

اعتنى به ، مجير الدين بن محمد العليمي المقدسي الحنبلي، فتح الرحمن في تفسير القرآن .41
دار النوادر )إصَدارات وَزارة األوقاف والُشُؤون ، تحقيقا وضبطا وتخريجا: نور الدين طالب

 م.1119 -ه8431، 8ط (،إَداَرُة الُشُؤوِن اإِلساَلِمّيةِ  -اإِلسالِمّية 

الشوكاني اليمني، دار ابن كثير، دار محمد بن علي بن محمد بن عبد اهلل ، فتح القدير .49
 .ه8484، 8ط الكلم الطيب، دمشق، بيروت،

عداد الخطيب .51  م.1181، ط(.)د ، علي محفوظ، دار اإلعتصام، مصر،فن الخطابة وا 

، نعمة اهلل بن الفواتح اإللهية والمفاتح الغيبية الموضحة للكلم القرآنية والحكم الفرقانية .58
، 8مصر، ط الغورية، بالشيخ علوان، دار ركابي للنشر،محمود النخجواني، ويعرف 

 م.8999-ه8489

، 82القاهرة، ط بيروت، ،براهيم حسين الشاربي، دار الشروق، سيد قطب إفي ظالل القرآن .51
 .ه8481
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، غير منشورة( كتوراه)رسالة د، مريم عبد القادر عبد اهلل السباعي، القصة في القرآن الكريم .53
 ه.8414السعودية،  ،جامعة أم القرى

في القرآن الكريم والسنة المطهرة، سعود حسن  قصة نبي اهلل صالح عليه الصالة والسالم، .54
جامعة أم القرى،  )رسالة ماجستير غير منشورة(قباني، إشراف:د.عبد الوهاب فايد، 

 م.8911-ه8419السعودية، 

 البصري ثم الدمشقي ،، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي قصص األنبياء .55
 م.8911-ه8311، 8طالقاهرة، تحقيق: مصطفى عبد الواحد، مطبعة القاهرة، 

 ، )د.ت(.3التراث العربي، بيروت، ط، عبد الوهاب النجار، دار إحياء قصص األنبياء .51
 ه. 8411، 1ط ، د. فضل حسن عباس، األردن، دار النفائس،قصص القرآن الكريم .52
، عبد الكريم ومفهومه مع دراسة تطبيقية لقصتي آدم ويوسفالقصص القرآني في منطوقه  .51

 م. 8991 الخطيب، القاهرة، دار الفكر العربي،
أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد  ،الكامل في التاريخ .59

الواحد الشيباني الجزري، عز الدين ابن األثير، تحقيق: عمر عبد السالم تدمري، دار 
 م.8992-ه8482، 8كتاب العربي، بيروت،لبنان، طال
أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري، ، كتاب العين .11

 ، )د.ت(.،)د.ط(إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهالل .مهدي المخزومي، د .تحقيق: د
أحمد، الزمخشري  ، أبو القاسم محمود بن عمرو بنالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل .18

 ه.8412، 3ط دار الكتاب العربي، بيروت، جار اهلل،
، عالء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي لباب التأويل في معاني التنزيل .11

أبو الحسن، المعروف بالخازن تحقيق: تصحيح محمد علي شاهين، دار الكتب العلمية، 
 ه.8485، 8بيروت، ط

مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور األنصاري ، محمد بن لسان العرب .13
 ه.8484، 3ط الرويفعى اإلفريقى، دار صادر، بيروت،

، 3، مناع بن خليل القطان، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع،طمباحث في علوم القرآن .14
 م.1111-ه8418
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،تحقيق:  جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحالق القاسميمحمد ، محاسن التأويل .15
 ه.8481، 8ط محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلميه، بيروت،

، أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز .11
دار الكتب ، عبد السالم عبد الشافي محمد :بن تمام بن عطية األندلسي المحاربي، تحقيق

 ه.8411، 8العلمية، بيروت، ط
تحقيق: محمد صبحي  ،عبد العظيم بن عبد القوي المنذريالحافظ  صر سنن أبي داود،مخت .12

بن حسن حالق )أبو مصعب(، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض،  المملكة العربية 
 .م1181 -ه8438، 8السعودية، ط

، تصنيف: جماعة من علماء التفسير،إشراف: مركز المختصر في تفسير القرآن الكريم .11
 ه.8431، 3تفسير للدراسات القرآنية، ط

،أبو البركات عبد اهلل بن أحمد بن محمود حافظ الدين مدارك التنزيل وحقائق التأويل .19
النسفي، حققه وخرج أحاديثه: يوسف علي بديوي، راجعه وقدم له: محيي الدين ديب مستو   

 م.8991-ه8489، 8،دار الكلم الطيب، بيروت، ط
، 8حلب، ط ، محمد فاروق النبهان، دار عالم القرآن،آن الكريمالمدخل إلى علوم القر  .21

 م.1115-ه8411

وي البنتني إقليما، التناري ،محمد بن عمر نووي الجامراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد .28
 ه.8482، 8بيروت، ط ،تب العلميةتحقيق: محمد أمين الصناوي، دار الك ،بلدا

اهلل أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد ، أبو عبد مسند اإلمام أحمد بن حنبل .21
الشيباني،تحقيق: شعيب األرنؤوط، عادل مرشد، وآخرون،إشراف: د عبد اهلل بن عبد 

 م.1118-ه8418، 8المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، ط

، المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم .23
دار ، محمد فؤاد عبد الباقيتحقيق: الحسن القشيري النيسابوري،  مسلم بن الحجاج أبو

 .إحياء التراث العربي، بيروت

سليمان بن أحمد بن أيوب بن ،المُْعَجُم الَكِبير للطبراني الُمَجل دان الث اِلَث َعَشَر والرابع عشر .24
مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني ،فريق من الباحثين بإشراف وعناية د/ سعد بن 

 ، )د.ت(.ط(.الجريسي،)دعبد اهلل الحميد و د/ خالد بن عبد الرحمن 
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، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين، تحقيق:عبد معجم مقاييس اللغة .25
 م.8929 -هـ 8399 )د.ط(، م محمد هارون، دار الفكر،السال

أوالتفسير الكبير، أبو عبد اهلل محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي  مفاتيح الغيب، .21
، 3الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري، دار إحياء التراث العربي، بيروت،ط

 .ه8411

الحسين بن محمد المعروف بالراغب األصفهانى ، أبو القاسم المفردات في غريب القرآن .22
 ه.8481 ،8ط دمشق بيروت، ،تحقيق: صفوان عدنان الداودي، دار القلم، الدار الشامية،

، منال منهج القرآن الكريم في الدعوة إلى اهلل، نبي اهلل صالح أنموذجا ، دراسة موضوعية .21
المدينة العالمية، كلية العلوم جامعة غير منشورة(، ماجستير  رسالة)ج، أحمد بن أحمد الحا
 م.1185-ه8431اإلسالمية، ماليزيا،

، إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي، تحقيق: أبو الموافقات .29
 م.8992 -ه8482، 8عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان، ط

الرباط بن علي بن أبي  ،إبراهيم بن عمر بن حسننظم الدرر في تناسب اآليات والسور .11
 ، )د.ت(.دار الكتاب اإلسالمي، القاهرةبكر البقاعي، 

-ه8411، 1ط القاهرة،، ، محمد أحمد محمد معبد، دار السالمنفحات من علوم القرآن .18
 م.1115

، الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره، وأحكامه، وجمل من فنون علومه .11
طالب َحّموش بن محمد بن مختار القيسي القيرواني ثم األندلسي أبو محمد مكي بن أبي 

 -القرطبي المالكي، تحقيق: مجموعة رسائل جامعية بكلية الدراسات العليا والبحث العلمي 
كلية  -جامعة الشارقة، بإشراف أ. د: الشاهد البوشيخي، مجموعة بحوث الكتاب والسنة 

 م.1111-ه8419، 8ط ارقة،الشريعة والدراسات اإلسالمية، جامعة الش
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 أولا: فهرس اآليات القرآنية 
 

 الصفحة رقمها طرف اآلية

 البقرة

  و ر  فح ْ إ نَّ ٱَّلَّ ينح كح ۡم َّلح ي ۡؤم ن ونح  ا حۡم ت نذ رۡه  ۡم ل
ح
ۡم أ ۡرتحه  نذح

ح
لحۡيه ۡم ءحأ وحا ٌء عح سح

تحمح    ٦  ... خح
1-2 24 

    ن اع  إ ذحا دحداح يب  دحۡعوحةح ٱدلَّ ج 
 
ِن   فحإ ّن   قحر نٌبۖ أ حكح ع بحاد ي عح ل

ح
أ ِإَوذحا سح

يب واْ     ...  فحلۡيحۡستحج 
811 21 

   ة مَّ
 
نح ٱِلَّاس  أ ة   َكح َٰح دح بحعحثح ٱ وح ر ننح  َّۧللَّ  ٱِلَّب ي   فح نذ  َحِّ   ننح وحم  نح م 

لح    نزح
ح
أ  ... وح

183 8 ،44 

 آل عمران

وح ٱل حه  ا ل َٰذح ص  إ نَّ هح صح    11 81ٱۡلحق   قح

 
نح ح ل   ام  َكح عح حِن   ّل   ٱلطَّ هۦ   ۡل   َٰ نحۡفس  ح ٰٓء ي   لَعح رَّمح إ ۡسرح ا حح ٰٓء ي ح إ َّلَّ مح إ ۡسرح

   ... م ن  
93 82 

   ا رحَۡححة لۡب    م  نح ٱ فحب مح ل يظح ٱلۡقح ا غح نتح فحظا حۡو ك  ل ۡمۖ وح حه  تح ل   859 51... َّللَّ  ِل 

 المائدة

   
ة   ل ك   ۡعح ۡم ِش  لۡنحا م نك  عح اج   جح ۚ وحم ۡنهح     41 42ا

 األنعام

  ۡه م  ٱۡقتحد  َٰه  ى دح ۖ فحب ه  ى ٱَّللَّ  ٰٓئ كح ٱَّلَّ ينح هحدح ْولح
 
  91 21ٖۗ أ

 العراف
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 الصفحة رقمها طرف اآلية

   لحۡيه م ب ع لۡم نَّ عح صَّ    2 81 فحلحنحق 

ود  ِإَو ۡم ه  اه  خح
ح
د  أ َٰ داح ْ ٱَلح وا وۡم  ٱۡعب د  َٰقح َٰه  اۚ قحالح يح م م  ۡن إ لح ا لحك  ح مح َّللَّ

ۥ ۚ  ۡي ه    ... ٖ  غح
15 

11 ،18 ،
34،49 ،11 

ود  ِإَو ۡم ه  اه  خح
ح
د  أ َٰ داح ْ ٱَلح وا وۡم  ٱۡعب د  َٰقح ۥ ۚ اۚ قحالح يح ۡي ه  َٰه  غح م م  ۡن إ لح ا لحك  ح مح  َّللَّ

فحلح  
ح
  ... أ

15-11 813 

 ود  ِإَو ۡم ه  اه  خح
ح
د  أ َٰ داح ْ ٱَلح وا وۡم  ٱۡعب د  َٰقح َٰه  اۚ قحالح يح م م  ۡن إ لح ا لحك  ح مح َّللَّ

ۥ ۚ  ۡي ه    ٖح... ٖ  غح
15 

11 ،18 ،
34 ،35 ،49 

    ة اهح فح َٰكح ِف  سح ى ح واْ م ن قحوۡم هۦ   إ نَّا لحَنح ر  فح  ٱَّلَّ ينح كح
  11 52 ،811... ِإَونَّا   قحالح ٱلۡمحَلح 

    ۡم ذ ۡكر ا ءحك  ن جح
ح
ۡبت ۡم أ ج  وحعح

ح
ه  ك   أ َٰ رحج    م  ن رَّ ح ۡم َل  ن ۡم لَعح ۡمۚ م  نك  ك  رح  ذ 

 ... وحٱۡذ  
19 

14 ،54 ،
11 

    ۡم ر ۡجس ه  ك  م م  ن رَّ لحۡيك  عح عح ٌبۖ  قحالح قحۡد وحقح ل ونحِن   وحغحضح َٰد  ت جح
ح
  28 51... ٖ  أ

    ۥ ب رحَۡححة ه  عح َٰه  وحٱَّلَّ ينح مح جنحۡينح
ح
ْ أَِب فحأ ب وا ذَّ اب رح ٱَّلَّ ينح كح ۡعنحا دح َٰت نحاۖ م  نَّا وحقحطح يح

ا    ... وحمح
21 

818 ،881 ،
812 

 َٰل ح  ِإَو ۡم صح اه  خح
ح
ودح أ َٰ ثحم  ْ ٱَلح وا وۡم  ٱۡعب د  َٰقح ۚ قحالح يح َٰه  ا م م  ۡن إ لح ا لحك  ح مح َّللَّ

ۥۖ    ۡي ه    ... غح
23 

11 ،45 ،
19 ،29 

   د ا ءح م ۢن بحۡعد  داح لحفح ۡم خ  عحلحك  و اْ إ ۡذ جح ر  ۡم  وحٱۡذك  ك 
ح
هحوَّأ ۡرض    وح

ح
  ... ِف  ٱّۡل

24 
31 ،31 ،

23 

   واْ م ن قحوۡم هۦ  ل  ٱَّلَّ ينح ٱۡستحۡكۡبح 
ۡن  قحالح ٱلۡمحَلح  واْ ل مح   25 815 ،831... َّلَّ ينح ٱۡست ۡضع ف 

   ونح َٰف ر  نت م ب هۦ  كح و اْ إ نَّا ب ٱَّلَّ ي  ءحامح   21 833قحالح ٱَّلَّ ينح ٱۡستحۡكۡبح 
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  َٰث م يح واْ ِف  دحار ه ۡم جح ۡصبحح 
ح
ة  فحأ م  ٱلرَّۡجفح ۡته  ذح خح

ح
  21 832فحأ

    َٰت لحۡيه م بحرحكح تحۡحنحا عح ْ لحفح ۡوا ْ وحٱتَّقح ن وا ىٰٓ ءحامح رح ۡه ح ٱلۡق 
ح
نَّ أ

ح
حۡو أ ل م  نح  وح

ا ء   مح  ... ٖ  ٱلسَّ
91 812 

 التوبة

   ۡبل ه ۡم قحوۡم  ن وح  ٱَّلَّ ينح م ن قح
 
ت ه ۡم نحبحأ

ۡ
حۡم يحأ ل

ح
د   أ ودح وحقحوۡم   وحداح ثحم    وح

َٰه يمح     ... إ بۡرح
21 34 ،35 

 يونس

  لحۡينحا ن نج ا عح قا َٰل كح حح ذح ْۚ كح ن وا لحنحا وحٱَّلَّ ينح ءحامح ۡؤم ن يح ث مَّ ن نحّج   ر س    813 881ٱلۡم 

 هود

   ود ۡم ه  اه  خح
ح
د  أ َٰ داح واْ ٱِإَوَلح وۡم  ٱۡعب د  َٰقح ۥ ۖ اۚ قحالح يح ۡي ه  َٰه  غح م م  ۡن إ لح ا لحك  ح مح َّللَّ

ۡفَتح ونح  نت ۡم إ َّلَّ م 
ح
  إ ۡن أ

51 18 ،49 

  ۡس
ح
وۡم  َّلح  أ َٰقح ِۚ   ح يح ن   رح ح ٱَّلَّ ي فحطح ۡجر يح إ َّلَّ لَعح

ح
اۖ إ ۡن أ ۡجر 

ح
لحۡيه  أ ۡم عح فحلح  ل ك 

ح
أ

 تحۡعق ل ونح 
58 58 

   م م  ۡدرحار لحۡيك  ا ءح عح مح ۡه  ي رۡس    ٱلسَّ ۡم ث مَّ ت وه و اْ إ َلح هَّك  واْ رح وۡم  ٱۡستحۡغف ر  َٰقح يح ا وح
 َٰ ۡم ق وَّة  إ َلح نحز ۡدك  لَّوۡ وح َّلح تحتحوح ۡم وح ت ك  ۡر م يح ق وَّ   اْ ُم 

75 52 ،06 ،
07 

   حي  نحة  َ ۡئتحنحا ب ا ج  ود  مح َٰه  ۡن   قحال واْ يح ا َنح ۡن  وحمح ا َنح ن قحۡول كح وحمح ت نحا عح ب تحار ِك   ءحال هح
ۡؤم ن يح  حكح ب م   ل

53 14 ،91 

   ون ون  َجح يع  فحك يد  ر    55 11ا ث مَّ َّلح ت نظ 

   ۡت َّكَّ ا ۚ  إ ّن   تحوح يحت هح ۢ ب نحاص  ذ  وح ءحاخ  ا م ن دحٓابَّة  إ َّلَّ ه  مِۚ مَّ ه  ك  رح ّب   وح ح ٱَّللَّ  رح  881، 19 51لَعح
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َٰط   رح َٰ ص  ح ّب   لَعح ۡستحق يم   إ نَّ رح  م 

   ود َّۡينحا ه  نحا جنح ۡمر 
ح
ا ءح أ ا جح حمَّ ل ۥ ب رحَۡححة  ا وحٱَّلَّ ينح ءحامح وح ه  عح ْ مح م م  نَّا  ن وا َٰه  َّۡينح جنح وح

ل يظ   اب  غح ذح   م  ۡن عح
51 818 ،811 

أَِب ْ وا د  حح ۖ جح د  ت لۡكح داح   وح
ۡمرح ّل  

ح
ْ أ و ا ۥ وحٱتَّبحع  لحه  ْ ر س  ۡوا صح ه  ه ۡم وحعح َٰت  رح بَّار  يح جح

ن يد       عح
59 

11 ،12 ،
91 

 واْ أَِب د  حح د ۖ جح ت لۡكح داح بَّار  وح   جح
ۡمرح ّل  

ح
ْ أ و ا بحع  ۥ وحٱتَّ لحه  ْ ر س  ۡوا صح ه  ه ۡم وحعح َٰت  رح يح

ن يد   واْ ِف   ٥٩ عح تۡب ع 
 
ۡنيحا لحۡعنحة   وحأ ه  ٱدل  َٰذ  َٰ  هح نحوۡمح ٱلۡق يح د  وح َّلح  إ نَّ داح

ح
ة ِۗ أ  ... ا ۡۗ   مح

59-11 814 ،883 

   ِف ْ وا تۡب ع 
 
ۡنيحا لحۡعنحة   وحأ ه  ٱدل  َٰذ  َٰ  هح نحوۡمح ٱلۡق يح د  وح َّلح  إ نَّ داح

ح
ة ِۗ أ ۡمۗ مح هَّه  ْ رح وا ر  فح ا كح

َّلح ب ۡعد  
ح
اد  أ ود   ا ل  عح  قحوۡم  ه 

11 881 

  َٰل ح ۡم صح اه  خح
ح
ودح أ َٰ ثحم  وۡم  ِإَوَلح َٰقح ۚ قحالح يح َٰه  ا م م  ۡن إ لح ا لحك  ح مح ْ ٱَّللَّ وا ٱعب د 

وه  ث مَّ     ا فحٱۡستحۡغف ر  ۡم ف يهح ك  رح ۡرض   وحٱۡستحۡعمح
ح
م م  نح ٱّۡل ك 

ح
أ نشح

ح
وح أ ۥۖ ه  ۡي ه    ... غح

18 
11 ،12 ،
25 ،22 

    و رۡج  نتح ف ينحا مح َٰل ح  قحۡد ك  َٰصح تحۡنهح قحال واْ يح
ح
ا ۖ أ َٰذح ۡب ح هح ۡعب د  ا قح ا يح ن نَّۡعب دح مح

ح
َٰنحا  أ ى

ك    نحا ِإَونَّنحا لحِف  شح ر نب   ءحابحا ؤ  ۡه  م  ونحا  إ َلح ا تحۡدع    م  مَّ
11 35 ،831 

ۦ  نحاقحة  ٱ ه َٰذ  وۡم  هح َٰقح يح ۖ وح ۡم ءحايحة  َّلح  َّللَّ  لحك  ۖ  وح ۡرض  ٱَّللَّ
ح
ۡ  ِف   أ ك 

ۡ
ا تحأ وهح ر  فحذح

و ء   ا ب س  وهح مۡ  تحمحس  ذحك  خ 
ۡ
يحأ اب   فح ذح   قحر نب   عح

13 11 

  ۦ  نحاقحة  ٱ ه َٰذ  وۡم  هح َٰقح يح ۖ وح ۡم ءحايحة  ۡرض َّللَّ  لحك 
ح
ۡ  ِف   أ ك 

ۡ
ا تحأ وهح ر    14 19اَّلل    فحذح

ۦ  نحاقحة  ٱ ه َٰذ  وۡم  هح َٰقح يح ۖ وح ۡم ءحايحة  َّلح  َّللَّ  لحك  ۖ  وح ۡرض  ٱَّللَّ
ح
ۡ  ِف   أ ك 

ۡ
ا تحأ وهح ر  فحذح

و ء   ا ب س  وهح مۡ  تحمحس  ذحك  خ 
ۡ
يحأ اب   فح ذح الح ۡ  ٦٤قحر نب   عح قح ا فح وهح ر   ... ٖ  فحعحقح

14-12 841 

  ا جح َٰل ح  فحلحمَّ َّۡينحا صح نحا جنح ۡمر 
ح
ۥ ب رحَۡححة   ا وحٱَّلَّ ينح ا ءح أ ه  عح ْ مح ن وا  م  نَّا وحم نۡ  ءحامح

ز نز   و ي  ٱلۡعح وح ٱلۡقح هَّكح ه  ِۚ إ نَّ رح  خ ۡزي  يحوۡم ئ ذ 
11 819 
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  َٰث م يح َٰر ه ۡم جح واْ ِف  د يح ۡصبحح 
ح
ة  فحأ ۡيحح واْ ٱلصَّ لحم  ذح ٱَّلَّ ينح ظح خح

ح
أ   12 832وح

 ۗ ا  ۡغنحۡواْ ف يهح ن لَّۡم يح
ح
أ َّلح  كح

ح
ۡمۗ أ هَّه  واْ رح ر  فح ودحاْ كح َّلح  إ نَّ ثحم 

ح
ودح ب ۡعد   أ حم    11 833ا ّل  

  
ُك    ا ءحكح ِف   نَّق ص  وح ۚ وحجح ادحكح ا ن ثحب  ت  ب هۦ  ف ؤح ۢنبحا ء  ٱلر س    مح

ح
لحۡيكح م ۡن أ عح

ه   َٰذ  ة   هح وۡع ظح مح ىَٰ ل لۡم   ٱۡۡلحق  وح   ۡؤم ن يح وحذ ۡكرح
811 81 

 يوسف

 نح ۡحسح
ح
لحۡيكح أ ۡن  نحق ص  عح ص  َنح صح     3 81 ٱلۡقح

  ه ۡم ع ۡۡبحة ص  نح ِف  قحصح ۡد َكح ِۗ  لحقح َٰب  لۡبح
ح
ْوِل  ٱّۡل

 
يث  ّل   د  نح حح ا َكح حىَٰ مح ا ي ۡفَتح

يقح ٱَّلَّ   ن تحۡصد  َٰك  لح ء  وح ۡ   يح
ي ح ّل   تحۡفص  يۡه  وح د   ي بحۡيح يحدح رحَۡححة  ى وحه    ٖۡ ٖۡ وح

888 8 ،81 

 ابراهيم

 ا  ح ي ض    ٱَّللَّ   وحمح ۡمۖ فح حه  ح ل حي    َ ان  قحۡوم هۦ  َل  ول  إ َّلَّ ب ل سح لۡنحا م ن رَّس   أ رۡسح
ن  ء    ...مح

4 41 

 الحجر

  ونح َٰف ظ  ِۡلحا ٱَّل  ۡكرح ِإَونَّا َلح ۥ لححح ۡن  نحزَّ    9 81إ نَّا َنح

  َٰب ۡصحح
ح
بح أ ذَّ ۡد كح لحقح ل يح وح رۡسح    11 11 ،32ٱۡۡل ۡجر  ٱلۡم 

  بحال  ب ي وت ت ونح م نح ٱۡۡل  ۡنح  ن واْ يح َكح    11 38ا ءحام ن يح وح

 النحل

  ۗ ا  وهح ۡص  ةح ٱَّللَّ  َّلح ُت  واْ ن ۡعمح د  ور   ٖحإ ن تحع  ح لحغحف    81 53رَّح يم   إ نَّ ٱَّللَّ

    ة مَّ
 
  أ

ۡثنحا ِف  ّل   ۡد بحعح لحقح ن  ٱعۡ  وح
ح
وَّل  أ ۖ رَّس  َٰغ وتح ح وحٱۡجتحن ب واْ ٱلطَّ واْ ٱَّللَّ    31 41ب د 

  ح م ب ٱلَِّت  ِه  لۡه  َٰد  جح نحة   وح ة  ٱۡۡلحسح وۡع ظح ة  وحٱلۡمح ه  كح ب ٱۡۡل ۡكمح َ ي   رح َٰ سح  41 815ٱۡدع  إ َلح
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ۡعلحم  
ح
وح أ َ يل هۦ  وحه  ۡعلحم  ب محن ضح َّ عحن سح

ح
وح أ هَّكح ه  ۚ إ نَّ رح ن  ۡحسح

ح
ينح أ ۡهتحد     ب ٱلۡم 

 األسراء

  ة ح ۡبِص  ودح ٱِلَّاقحةح م  َٰت     وحءحاتحيۡنحا ثحم  ا ن رۡس    ب ٱٓأۡليح اۚ وحمح واْ ب هح لحم    59 28 ،19... فحظح

 فالكه

  ا ٰٓ ءحاثحار ه مح ح ا لَعح ص  فحٱۡرتحدَّ    14 81اقحصح

 مريم

  ث ي   ث ا ج  َٰل م يح ف يهح ر  ٱلظَّ نحذح واْ وَّ   21 881امَّ ن نحّج   ٱَّلَّ ينح ٱتَّقح

 طه

   وَّلح َلح ۥ قحۡوَّل ق    ن   فح
َٰ َلَّ ۡشح ۡو َيح

ح
ر  أ كَّ ۥ يحتحذح لَّه     44 51ا لَّعح

 األنبياء

    ََّٰهح إ َّل ۥ َّلح  إ لح نَّه 
ح
ۡه  أ ول  إ َّلَّ ن وِح   إ َلح ۡبل كح م ن رَّس  لۡنحا م ن قح رۡسح

ح
ا  أ    15 81 ... وحمح

 الحج

  ل ة  ر س  ٰٓئ كح لح ِف  م نح ٱلۡمح ي   ٱَّللَّ  يحۡصطح ۢ بحص  م يع  ح سح ِۚ إ نَّ ٱَّللَّ    57 56وحم نح ٱِلَّاس 

 المؤمنون

   حِّح ا  إ َّلَّ ب َٰذح ا هح مۡ  مح   14 93م  ۡثل ك 

 الشعراء

    ط يع ون
ح
أ ح وح واْ ٱَّللَّ   41 21فحٱتَّق 

 ل يح رۡسح ٌد ٱلۡم  بحۡت داح ذَّ   813 814 ،881 كح
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  ر نع  
ۡن ونح ب ك    تَح

ح
ۡم ١٢٨ونح تحۡعبحث   ءحايحة   أ ان عح لحعحلَّك  ونح محصح ذ  تحتَّخ   وح

ونح  ُۡل    ... ٖ  ١٢٩َتح
811-834 55 

  ر نع  
ۡن ونح ب ك    تَح

ح
ۡم    ١٢٨ونح تحۡعبحث   ءحايحة   أ ان عح لحعحلَّك  صح ونح مح تحتَّخ ذ     811-819 14 ،32... وح

   ا تحۡعلحم ونح م ب مح ك  محدَّ
ح
ْ ٱَّلَّ ي  أ وا م  ١٣٢وحٱتَّق  ك  محدَّ

ح
َٰم  أ نۡعح

ح
هحن يح  ب أ  ١٣٣وح

َٰت   نَّ ي و وحجح   ن  وحع 
831-834 15 

   يم ظ  ابح يحۡوم  عح ذح ۡم عح لحۡيك  اف  عح خح
ح
   835 11إ ّن    أ

   ۖ َٰل كح ٓأَليحة  ۡمۚ إ نَّ ِف  ذح َٰه  ۡهلحۡكنح
ح
ب وه  فحأ ذَّ م م   فحكح ۡكَثح ه 

ح
نح أ ا َكح   839 814 ،884ۡؤم ن يح وحمح

  ل يح رۡسح ود  ٱلۡم  بحۡت ثحم  ذَّ   848 834كح

  م ي
ح
وٌل أ ۡم رحس  ط يع ون   إ ّن   لحك 

ح
أ ح وح واْ ٱَّللَّ   843-844 18فحٱتَّق 

  نحا  ءحام ن يح َٰه  ا هح ونح ِف  مح ك  ت َۡتح
ح
َٰت   ١٤٦أ نَّ ي ون   ِف  جح وع   ١٤٧ وحع  ر  ز      وح

ۡ َنح  وح
يم   ا هحض  هح لۡع  بحال  ب ي وت   ١٤٨طح ت ونح م نح ٱۡۡل  تحۡنح  َٰر ه يح وح   ا فح

841-849 11 

  نحا  ءحام ن يح َٰه  ا هح ونح ِف  مح ك  ت َۡتح
ح
َٰت   ١٤٦أ نَّ ي ون   ِف  جح وع   ١٤٧ وحع  ز ر   وح

   
ۡ َنح  ... ٖ  وح

841-842 33 

  بحال  ب ي وت ت ونح م نح ٱۡۡل  تحۡنح  َٰر ه يح وح   849 31ا فح

واْ ٱ ط يع ون  فحٱتَّق 
ح
أ ح وح ۡۡس ف يح  ١٥٠َّللَّ ۡمرح ٱلۡم 

ح
و اْ أ يع  َّلح ت ط  ونح  ١٥١وح د  ٱَّلَّ ينح ي ۡفس 

  ... ِف   
268-261 271 

 ر ننح حَّ نتح م نح ٱلۡم سح
ح
ا  أ حِّح   ١٥٣ قحال و اْ إ نَّمح نتح إ َّلَّ ب

ح
ا  أ ت  أَِب مح

ۡ
يحة  إ ن م  ۡثل نحا فحأ

نتح    ...  ك 
853-854 812 

   ۦ  نحاقحة ه َٰذ  ۡب  يحۡوم   قحالح هح ۡم ِش  لحك  ۡب  وح ا ِش  َّهح ۡعل وم   ل َّلح  ١٥٥ مَّ  94 852-855وح



811 

 الصفحة رقمها طرف اآلية

ا   وهح  ... تحمحس 

  ۖ َٰل كح ٓأَليحة  ۚ إ نَّ ِف  ذح اب  م  ٱلۡعحذح ه  ذح خح
ح
نح  فحأ ا َكح ۡؤم ن يح وحمح م م  ۡكَثح ه 

ح
  851 814أ

 النمل

  ان ۡم فحر نقح ح فحإ ذحا ه  ْ ٱَّللَّ وا ن  ٱۡعب د 
ح
ا أ َٰل ح  ۡم صح اه  خح

ح
ودح أ َٰ ثحم  لۡنحا  إ َلح رۡسح

ح
ۡد أ لحقح وح

م ونح  ۡتحص    َيح
45 

11 ،31 ،
28 

  حۡوَّلح نحة   ل ۡب ح ٱۡۡلحسح ي  ئحة  قح ل ونح ب ٱلسَّ حۡستحۡعج  وۡم  ل مح ت َٰقح ح قحالح يح ونح ٱَّللَّ حۡستحۡغف ر  ت
ۡم ت رَۡحح ونح   لحعحلَّك 

41 831 ،832 

   ينحة د  نح ِف  ٱلۡمح َكح ة  رحۡهط  وح ونح  ت ۡسعح َّلح ي ۡصل ح  ۡرض  وح
ح
ونح ِف  ٱّۡل د  ۡفس   ٤٨ي 

ۡهل كح  ه ۡدنحا مح ا شح َل   هۦ  مح ولحنَّ ل وح حق  ۥ ث مَّ ِلح ۡهلحه 
ح
أ ۥ وح حي  تحنَّه   َ ْ ب ٱَّللَّ  ِلح وا م  اسح ْ تحقح قحال وا

ۡهل هۦ   
ح
 ... أ

41-49 812 

  ينحة د  نح ِف  ٱلۡمح َكح ة  رحۡهط  وح ونح  ت ۡسعح َّلح ي ۡصل ح  ۡرض  وح
ح
ونح ِف  ٱّۡل د  ۡفس   ٤٨ي 

ۡهل كح  ه ۡدنحا مح ا شح َل   هۦ  مح ولحنَّ ل وح حق  ۥ ث مَّ ِلح ۡهلحه 
ح
أ ۥ وح حي  تحنَّه   َ ْ ب ٱَّللَّ  ِلح وا م  اسح ْ تحقح قحال وا

ۡهل هۦ   
ح
 ... أ

41-51 841 

 ونح ن واْ يحتَّق  َكح ن واْ وح جنحۡينحا ٱَّلَّ ينح ءحامح
ح
أ   53 831وح

 القصص

    يه ۡخت هۦ  ق ص  
 
    88 88وحقحالحۡت ّل 

 األحزاب

 ول  ٱ ۡم ِف  رحس  نح لحك  ۡد َكح نحة  لَّقح سح ۡسوحةٌ حح
 
ح وحٱَۡلحۡومح  َّللَّ  أ واْ ٱَّللَّ نح يحرۡج  ل  محن َكح

 ... ٱٓأۡل
18 25 
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 فصلت

  ثحم ودح د  وح ة  داح َٰع قح ة  م  ۡث ح صح َٰع قح ۡم صح ۡرت ك  نذح
ح
ۡ  أ ق  واْ فح ۡعرحض 

ح
   83-85 884... ٖ   ١٣فحإ ۡن أ

 حۡم وح ل
ح
د  م نَّا ق وَّة ۖ أ شح

ح
ۡن أ ۡي  ٱۡۡلحق   وحقحال واْ مح ۡرض  ب غح

ح
واْ ِف  ٱّۡل د  فحٱۡستحۡكۡبح  ا داح مَّ

ح
فحأ

ۡواْ    ... يحرح
85 

11 ،14 ،
55 

  ابح ذح ۡم عح ه  يقح ات  ِل   ذ  يَّام  َنَّ سح
ح
ا ِف   أ َصح  ۡ ا َصح لحۡيه ۡم ر نح  لۡنحا عح رۡسح

ح
فحأ

 ... ٱۡل ۡزي  ِف    
81 882 

   ة َٰع قح ۡم صح ۡته  ذح خح
ح
ىَٰ فحأ دح ح ٱلۡه  َٰ لَعح ْ ٱلۡعحَمح ب وا ۡم فحٱۡستححح َٰه  يۡنح دح هح ود  فح ا ثحم  مَّ

ح
أ وح

ب ونح  ن واْ يحۡكس  ا َكح اب  ٱلۡه ون  ب مح   ٱلۡعحذح
82 11 ،848 

   ة َٰع قح ۡم صح ۡته  ذح خح
ح
ىَٰ فحأ دح ح ٱلۡه  َٰ لَعح ْ ٱلۡعحَمح ب وا ۡم فحٱۡستححح َٰه  يۡنح دح هح ود  فح ا ثحم  مَّ

ح
أ وح

ب ونح  ن واْ يحۡكس  ا َكح اب  ٱلۡه ون  ب مح  ٱلۡعحذح
81 

831 ،831 ،
832 

 األحقاف

  ر ض ا داح َٰذح ۡود يحت ه ۡم قحال واْ هح
ح
ۡستحۡقب  ح أ ا م  ر ض  ۡوه  داح

ح
أ ا رح نحاۚ بحۡ    فحلحمَّ ۡمط ر    14 882... م 

 الذاريات

 ق يمح لحۡيه م  ٱلر  نحح ٱلۡعح لۡنحا عح رۡسح
ح
د  إ ذۡ أ ِف  داح تحۡت  ٤١وح

ح
ء  أ ۡ ر  م ن يح ا تحذح مح

لحۡيه     ... عح
48-41 881 

   ون حۡعب د  نسح إ َّلَّ َل  لحۡقت  ٱۡۡل نَّ وحٱۡۡل  ا خح    51 48وحمح

 القمر

   ر ن ذ  اِب  وح ذح نح عح ۡيفح َكح د  فحكح بحۡت داح ذَّ   81 814 كح

  ر ن ذ  اِب  وح ذح نح عح ۡيفح َكح د  فحكح بحۡت داح ذَّ ا  ١٨كح لحۡيه ۡم ر نح  لۡنحا عح رۡسح
ح
 889 11-81إ نَّا  أ
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ۡستحم ر    ۡس  م  ا ِف  يحوۡم  َنح َصح  ۡ ۡم  ١٩َصح نَّه 
ح
أ   ...تحَن ع  ٱِلَّاسح كح

   ر ود  ب ٱِل ذ  بحۡت ثحم  ذَّ   13 835كح

   ر ۡحتحظ  يم  ٱلۡم  هحش  ن واْ كح ة  فحَكح دح َٰح  ة  وح ۡيحح لحۡيه ۡم صح ۡلنحا عح رۡسح
ح
ا  أ   38 832إ نَّ

 المجادلة

 ِۚ ل   ر س  نحا۠ وح
ح
َّ أ ۡغل َبح

ح تحبح ٱَّللَّ  ّلح ز نز   كح ح قحو يٌّ عح   18 11إ نَّ ٱَّللَّ

 الحاقة

  ة ار عح ۢ ب ٱلۡقح د  ود  وحداح بحۡت ثحم  ذَّ   4 815كح

   ة ار عح ۢ ب ٱلۡقح د  ود  وحداح بحۡت ثحم  ذَّ يحة   ٤كح اغ  واْ ب ٱلطَّ ۡهل ك 
 
ود  فحأ ا ثحم  مَّ

ح
   4-5 831فحأ

  ود ا ثحم  مَّ
ح
  5 39فحأ

   د ا داح مَّ
ح
أ   1 39وح

  م م  ۢن بحاق يحة حه  ىَٰ ل ۡ  تحرح هح   1 811فح

 النازعات

 وحىَٰ  ح ن  ٱلۡهح نحَهح ٱِلَّۡفسح عح ه  هۦ  وح امح رح قح افح مح ۡن خح ا مح مَّ
ح
  41-48 881...فحإ نَّ ٱۡۡلحنَّةح  ٤٠أ

 الفجر

   اد ه كح ب عح ۡيفح فحعح ح رح حۡم تحرح كح ل
ح
اد   ٦أ    1-2 13إ رحمح ذحات  ٱلۡع مح

    اد ه كح ب عح ۡيفح فحعح ح رح حۡم تحرح كح ل
ح
اد   ٦أ ۡلحۡق  ٧إ رحمح ذحات  ٱلۡع مح حۡم َي  ٱلَِّت  ل

َٰد   ا ِف  ٱۡۡل لح  ٨م ۡثل هح
1-1 31 

  اد ه كح ب عح ۡيفح فحعح ح رح حۡم تحرح كح ل
ح
اد   ٦أ حمۡ  ٧إ رحمح ذحات  ٱلۡع مح   1-81 881... ٖ    ٱلَِّت  ل
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   اد َٰد   ٧إ رحمح ذحات  ٱلۡع مح ا ِف  ٱۡۡل لح ۡلحۡق م ۡثل هح حۡم َي     2- 1 13 ٨ٱلَِّت  ل

   ۡخرح ب ٱلۡوحاد اب واْ ٱلصَّ ودح ٱَّلَّ ينح جح ثحم     9 19 ،38وح

 الشمس

 ا َٰهح ى ۡشقح
ح
َٰ  ١٢إ ذ  ٱۢنبحعحثح أ ۡقيح ول  ٱَّللَّ  نحاقحةح ٱَّللَّ  وحس  ۡم رحس  حه  الح ل قح ا فح  ١٣هح

ا َٰهح ى وَّ ۢنب ه ۡم فحسح م ب ذح ه ه  لحيۡه ۡم رح مح عح ۡمدح ا فحدح وهح ر  عحقح ب وه  فح ذَّ  فحكح
81-83 95 
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 ثانياا: فهرس األحاديث النبوية 

 الصفحة طرف الحديث

 91 ...إذ انبعث أشقاها: انبعث بها رجل عزيز عارم منيع في رهطه، 

 91 ...أشقى الناس ثالثة: عاقر ناقة ثمود، وابن آدم الذي قتل أخاه؛ ما سفك 

 91 ...أحيمر ثمود »قلنا: بلى يا رسول اهلل قال: « أال أحدثكما بأشقى الناس؟

 95 ْقَبُل َتْوَبَة الَعْبِد َما َلْم ُيَغْرِغرْ ِإن  الل َه يَ 

 12 إن اهلل يملي للظالم، فإذا أخذه، لم يفلته

 14 ...، ثم الذين يلونهم، األنبياء، ثم الذين يلونهمإن من أشد الناس بالء 

 95 انتدب لها رجل ذو عز ومنعة في قومه كأبي زمعة

 811 َحدُِّثوا َعْن بِني إْسَراِئيَل َوال َحَرجَ 

 812 كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها

 843 ...اَل َتْدُخُلوا َعَلى َهؤاَُلِء الُمَعذ ِبيَن ِإال  َأْن َتُكوُنوا َباِكيَن، َفِإْن َلْم َتُكوُنوا 

 19 ...ُهْم، ِإال  َأْن َتُكوُنوا َباِكيَن َحَذر ا، َأْن اَل َتْدُخُلوا َمَساِكَن ال ِذيَن َظَلُموا َأْنُفسَ 

  خ ال يشكر اهلل من ال يشكر الناس

 848 ...بالحجر، قال: ال تسألوا اآليات، وقد سألها قوم  لما مر رسول 

 818 ... َضاِحك ا َحت ى َأَرى ِمْنُه َلَهَواِتِه، ِإن َما َكاَن َيتََبس ُم، َما َرَأْيُت َرُسوَل الل ِه 

نما كان   11  ...ما من األنبياء نبي إال أعطي ما مثله آمن عليه البشر، وا 

 818 نصرت بالصبا، وأهلكت عاد بالدبور

 48 واألنبياء إخوة لعالت، أمهاتهم شتى ودينهم واحد

 


