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 الكمال هلل عز وجل ،فكتابو ىو الكتاب الوحيد الكامل السامل من اخلطأ ،فما ظهر لكم منصواب فمن اهلل وحده ،وما ظهر لكم فيو من خطأ فمن أنفسنا والشيطان ،ونستغفر اهلل..
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العادلٌن والصالة والسالم على سيدنا زلمد وعلى آلو وصحبو أمجعٌن..

آمٌن.

اللهم
كثًنا طيبًا مبارًكا ونسألو دبنّو وكرمو أن جيعل القرآن الكرمي ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجالء أحزاننا ومهومناَّ .
حنمد اهلل ً
محدا ً
عمال ويزيدنا إديانًا،
ىذا ىو لقاءنا العاشر من لقاءات دروس التفسًن يف ىذا الشهر ادلبارك ،نسأل اهلل عز وجل أن يزيدنا ىذا العلم ً

ويزيدنا قُربًا من ربنّا ويزيد حسناتنا ،وجندىا دلا نلقاه متواترة قد جزانا اهلل سبحانو وتعاىل على ىذه الساعة أجور عظيمة وشكرنا على
ّ
أوًل وىو ادلمنت هبذه النعمة علينا بأن جعل القرآن نازًًل على نبيو الكرمي خامت األنبياء ،تفضَّل
عنايتنا بدراسة معاين كالمو وىو الذي وفقنا ً
بو على ىذه األمة وجعلها اآلية الباقية إىل قيام الساعة.
نتدارس بأمر اهلل اليوم آيات من سورة ىود ،وفيها نسمع عن قصة ىو د
عليو السالم مع قومو ،فهو النيب الكرمي الذي أُرسل إىل قومو كما أخرب
سبحانو وتعاىل ،وىود عليو السالم نيب قوم عاد.
قال اهلل عز وجل{ :وإِلَ ٰى َع ٍ
ودا} ىود 50:وىذه اآلية عطف
اد أ َ
اه ْم ُه ً
َخ ُ
َ

وحا
على مبدأ الكالم عن الرسل فلقد قال سبحانو وتعاىلَ { :ولََق ْد أ َْر َسلْنَا نُ ً
إِلَ ٰى َـوِ ِ} ىود 25:فعطف عليو ىنا {وإِلَ ٰى َع ٍ
اد} وادلقصود يعين وإىل قوم عاد
ْ
َ
{وإِلَ ٰى َع ٍ
ودا}  ،فأرسل اهلل عز وجل إىل عاد أخاىم ىودا ،وذُكِر
اد أ َ
اه ْم ُه ً
َخ ُ
َ

نسبُون إىل أقوامهم فيُقال :يا أخ العرب ؛ يعين يا عريب.
أنو أخ ذلم ألنو كان من نسبهم ،فإن الناس يُ َ
{وإِلَ ٰى َع ٍ
ودا
اد أ َ
اه ْم ُه ً
َخ ُ
َ

اا َا
أمهية ما سيُلقي عليهم { َ

اا َا َـ ْوِ ا ْع ُ ُدوا اللَّل َ} فخاطب قومو بادلقصود ،وافتتح دعوتو بنداء قومو ًلسرتعاء أمساعهم؛ إشارة إىل
ََ
َـ ْوِ ا ْع ُ ُدوا اللَّل }.

والقوم كما ىو معلوم إمنا يُسمون قوما ألن بو ىو يقوم وهبم ىم يقومون ،يعين ىذا من قوم كذا ،يعين يقوم هبم ،يعين يستنصر

ويسرتشد ويعيش ،يقوم هبم ،وىو منهم فيقوموا بعضهم ببعض ،فكأنو يقول ياقوم اعبدوا اهلل يعين أنا منكم وناصح لكم .
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{ا ْع ُ ُدوا اللَّل َ َا لَ ُ م ِّم ْ إِ ٰلَ ٍ َْـ ُ ُ} فأراد هبذا أ يُشنّع على الشرك الذي وقعوا فيو ،فقال ذلم اعبدوا اهلل وحده ًل شريك لو ،دون
ما تعبدون من دونو من اآلذلة واألوثان .
{ ال م

إل

} يعين ليس لكم معبود يستحق العبادة غًنه ،فأخلصوا لو العبادة وأفردوه باأللوىية ،وىذا يتضح دلا يقول ذلم :

{إِ ْو أَننُ ْم إَِّل ُ ْ نَـ ُو َو} يعين وقوعكم يف الشرك وطلبكم لعبادة غًن اهلل ما ىو إًل افرتاء منكم  ،فأنتم يف ىذا أىل فرية مكذبون ،زبتلقون
الباطل ألنو يف احلقيقة ًل إلو إًل اهلل فأراد أن يوخبهم وينكر عليهم ،فقال :ما أنتم إًل كاذبون يف ادعاء إذلية غًن اهلل.

وىذا اخلرب دلا نقر ؤه ًل نظن أنو رلرد عن التفكًن ،فإنو دلا يقول ذلم :اعبدوا اهلل مالكم من إلو غًنه ،فإنو يلقي عليهم ماتقبلو
ف يقول ذلم ىذا القول { :اع دوا اهلل ال م
فطرىم ،ودينعهم من متابعتو رلرد عاداهتم وتقاليدىم ،دلا

إل

} يُرتّب أمر العبادة على

أمر األلوىية ،دبعىن أنكم تعلمون أن اهلل وحده العظيم ،وتعلمون أن اهلل وحده احملسن ،فإذا علمتم أنو وحده العظيم وعلمتم أنو وحده

احملسن ،إ ًذا ىو الذي يستحق أن يكون احملبوب  ،فإذا كان العظمة كلها لو ًل يُشاركو أحد فيها ،واإلحسان كلو منو ًل يُشاركو أحد فيو،
فإ ًذا احملبة كلها لو ًل يستحقها غًنه ،وإ ًذا الذل واًلنكسار والعبود ةي حقو ًل يشاركو أحد فيو .

فهذه الكلمة ادلختصرة من اآلية إمنا ىي معىن عظيم يفهمو كل من يفهم ىذه اللغة اليت رببس وراءىا ىذه ادلفاىيم ادلهمة ،فقال
ذلم {اع دوا اهلل} يعين انكسروا وانذلوا وتقربوا إليو ،دلاذا؟ ألن ليس لكم زلبوب معظم إًل إياه ،فهو وحده ادلوصوف بالعظمة ًل يشاركو
أحد وىو وحده ادلوصوف باإلحسان ًل يشاركو أحد ،فمالكم من إلو غًنه  ،فكيف تتقربون إىل غًنه وتطلبون رضا غًنه!
عادا
 ،وىم العرب العاربة الذين أُىلكواً ،

وىؤًلء قومو كما ىو معلوم قوم ىود عليو السالم كانوا أول من تكلم العربية كما يُقال
ىؤًلء كانوا ممن عبدوا األصنام بعد الطوفان ،يعين أتى قوم نوح وحصل ذلم ما حصل وأتى الطوفان وذىب الشرك وأىلو وأتى نوح عليو

ك
السالم وأىل التوحيد من ذريتو اخللق بعد ذلك ،فكانوا على اإلديان ،لكن عاد ىؤًلء دلا قال اهلل عز وجل فيهم {أَلَ ْم تَـ َ َك ْ َ
ف فَـ َع َل َربُّ َ
ات ال ِْع ِ
بِع ٍ
اد ( ) 6إِر َ ِ
اد ) (7الَّلنِ لَ ْم ُ ْ لَ ْ ِ ْـلُ َ ا فِ الِْ َ ِد } الفجر 6،7،8:يعين عاد ىذه القبيلة كان عندىا ماعندىا من القوة،
ََ
َ
َ
وعندىا ماعندىا من عطايا اهلل ،وقد أخرب اهلل عز وجل عن حاذلم يف سورة األعراف وأخرب ىنا يف سورة ىود وأيضا يف سورة ادلؤمنون،
شأْنَا ِ ْ بَـ ْع ِد ِه ْم َـ ْنًا َخ ِ َ * فَأ َْر َسلْنَا فِ ِ ْم َر ُسو ِ ْنـ ُ ْم} ادلؤمنون .32 ،31:يُقصد واهلل أعلم
حيث أخرب عن نوح مث أخرب عنهم { ُ َّلم أَنْ َ
أهنم ىم قوم ىود ،وأيضا ذُكروا يف الشعراء وذكروا يف فصلت و يف األحقاف ويف الذاريات ويف النجم ويف القمر ويف احلاقة ويف سورة
الفجر.
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فهؤًلء القوم كانوا عربا ُجفا ة كافرين عُتا ة متمردين يف عبادة األصنام ،ونريد أن نقول أهنم أصحاب قوة يتبٌن اآلن لنا كيف كانت
اا َا َـ ْوِ ا ْع ُ ُدوا اللَّل َ َا لَ ُ م ِّم ْ إِ ٰلَ ٍ َْـ ُ ُ إِ ْو أَننُ ْم إَِّل ُ ْ نَـ ُو َو} بٌن ذلم أكثر األمر فقال { َا
آية ىود عليو السالم دلا قال ذلم ىذا َ َ { :
ِ
ِ
َج ًا} أعاد فناداىم بكلمة "ياقوم" وأراد أن ًل أسألكم عليو أجرا ،أي دعويت لكم ليس ادلراد منها اًلنتفاع منكم،
َسأَلُ ُ ْم َعلَْ أ ْ
َـ ْو َ أ ْ

وليس ادلراد منها أن تُعظموين وترفعوين ؛ ألن ىذا أكثر ما يُشكل على الناس أنك إذا دعوهتم إىل احلق ظنوا أنك تريد من ذلك أن تعلو

عليهم وتصبح لك مكانة وجاه ،ومن َمثّ أموال ومن ًمثّ ُسلطة.

ىم يفكرون يف شأن السلطة قبل أن يفكرون يف شأن اذلداية! ولذا دلا يف سورة يونس أخربنا اهلل عز وجل عن فرعون وكيف أنو رد
يفسر بو دعوة موسى عليو السالم ،أنكم تريدون أن يكون لكم الكربياء يف األرض ،ىذا
على موسى وىارون ،كان كل الذي يشغلو أو ّ
ِ
ِ
ي إَِّل َعلَى الَّل ِذي فَطََنِ } ىذه اجلملة يشبو يف كالمو قول
َج ًا إِ ْو أ ْ
َسأَلُ ُ ْم َعلَْ أ ْ
الذي يشغلو  ،فهنا ق ّدم لنفسو وقال َ { :ا َـ ْو َ أ ْ
َج ِ َ
نوح عليو السالم فإن نوح عليو السالم أيضا دلا دعا قومو قال ذلم  { :ا و أسأل م عل ا } فأصبحت ىذه ادلسألة مسألة ادلال
وادلكانة واجلاه من أكثر ما دينع ادلقبلٌن على احلق الذين يسمعون احلق دينعهم من اإلقبال ،ما الذي دينعهم من اإلقبال؟
نفعا دنيويًّا  ،ويريد أن ينزلوه يف مكانة وجاه ،فيمتنعون عن مساع احلق ؛ ألهنم
يظنون أن الداعي الذي يدعوىم إىل اإلديان يريد منهم ً
يظنون أن الذي يناديهم إىل احلق إمنا يناديهم دلنفعة زبصو .ولذا يف سورة غافر اهلل عز وجل قال على لسان مؤمن آل فرعون  { :ا َـوِ
َ ْ
ّ
وو أ َْه ِد ُكم سِ ل ال َّل َ ِ
اتَّلِع ِ
اد َا َـ ْوِ إِنَّل َ ا َٰه ِذ ِ الْ َ َاةُ ُّ
الدنْـَا َنَااٌ َوإِ َّلو ْاا ِخ َةَ ِه َ َد ُار الْ َق َا ِر} غافر ،39:فأراد بذلك أين ًل أريد منكم أي
ُ
ْ َ َ
شيء من متاع الدنيا ما تستحق  ،إمنا اآلخرة دار القرار فأنا رمحة بكم أفعل ىذا الفعل.

دائما يرغبون عن ُدنية الناس ،وحيفظ ون نفسهم من دنياىم ،ويبتعدون أن يسألون الناس شيء
وىنا يصلح أن نقول :أن دعاة احلق ً

من أمواذلم ،أو يكلفوهنم ذلك ،وأما دعاة الباطل ا لذين يستعملون الدين إلظهار أنفسهم ولكي يكون ذلم حظوة ومكانة ،فإهنم يقصدون
َسأَلُ ُ ْم
األغنياء وحيبون أخذ خواطرىم و يدفعوهنم بالتصريح أو التلميح لتعظيمهم ،ويطلبون اجلاه أو يطلبون ادلال .ف
ىو دلا قال ذلم  َ { :أ ْ
ِ
َج ًا} ىذا إبعاد لصورة نفسو أمامهم أنو يريد منهم مصلحة ،وإذا كان يريد منهم مصلحة دنيوية فسدت دعوتو  ،ويف نفس الوقت
َعلَْ أ ْ
النفوس انصرفت عنو ،فال ىو صحيح داعي إىل اهلل حقًّا وًل النفوس تقبلو.

وىذا شأن عظيم يف مسألة الدعوة ،اليوم بٌن ادلنافقٌن الذين يطعنون يف الدين وبٌن ادلنافقٌن الذين يتخذون الدين وسيلة للظهور،
فتجد اإلعالم يضج دبثل ىؤًلء الذين يف هناية األمر يكونون ُذب ًارا بالدين!
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فلذا ادلرء ُحيسن لنفسو وًل يُسيء لدينو ،فيحفظ نفسو من أن يتعرض ألموال الناس أو يتعرض لطلب اجلاه ،ومن صدق يف ذلك

اهلل يرفع من يشاء ويرزق من يشاء ،وىو سبحانو وتعاىل وكيل اخللق ،فمن قُسم لو أعطاه ،ومن قدَّر ّأًل يُعطيو فهو موًله سبحانو وتعاىل

واهلل موىل الذين آمنوا وىو يتوىل الصاحلٌن.

ِ
بيادة ربقيق أنو ًل يسأذلم
ي إَِّل َعلَى الَّل ِذي فَطََنِ } وىنا إشارة مهمة ز
َج ًا } مث قال { :إِ ْو أ ْ
َسأَلُ ُ ْم َعلَْ أ ْ
إذن قال ذلم  َ { :أ ْ
َج ِ َ
على اإلرشاد أجرا؛ ألنو يعلم أن الذي خلقو يسوق إليو رزقو ،وىذا ما نؤمن بو جم ًيعا ،فهو يقول ذلم :تعرفون دلاذا ًل أسألكم عليو أجرا؟

 ،مالك ادللك الذي يؤيت ملكو من يشاء .فلما

ذل ادلقدم ادلؤخر
السبب أين أعرف أن رزقي على اهلل ،وأن الرفعة بيد اهلل ،وىو
ادلعز ادل ّ
ّ ُ
اإلنسان ادلتكلم ىذا يُظهر علمو باألسباب اليت ىي مصدر كالمو ،يكسب كالمو قوة وربقيق .يقول :أنا ًل أسألكم عليو أجرا وأنا أعرف
ي إَِّل َعلَى الَّل ِذي فَطََنِ }  ،فالذي فطرين أوًل ىو الذي يعتين يب وديدين ويعطيين ويغذيين
أجري من أين يأيت وأعرف سببو{ ،إِ ْو أ ْ
َج ِ َ
وحيميين وحيفظين ويرفعين.

واحلقيقة ىذه الكلمة عظيمة من كالم ىود عليو السالم مستوجبة أن أىل الدعوة إىل الدين جيعلوهنا أمام عينيهم ويؤمنون بأنو
سبحانو وتعاىل وحده الرازق ووحده احلافظ ،فال تتطلع قلوهبم إىل ما عند اخللق.
نعوذ باهلل من التعلق باخللق يف األرزاق ،أو طلب احلظوة عندىم ،نستغفره دلا حصل يف نفوسنا؛ فإن ىذه النفس غاية الضعف،
سريعة الزيغ ،ما يثبتها إًل الذي وىبها اذلداية.
يقول ذلم { :أَفَ َ تَـ ْع ِقلُو َو} وىذا استفهام إنكاري على عدم تعقلهم ،كأنو يقول ذلم  :تأملوا حاليت وما يدلّكم على صدقي  ،فإين

أطلب منكم أن تُعطوا احلق هلل ،وليس يل يف طليب ىذا أي مصلحة ،وليس يل يف طليب ىذا أي إرادة وًل انتفاعً ،ل أريد منكم ماًل وًل
أريد منكم جاه.

وىذا ًلبد أن يكون دأب كل من يدعو إىل اهلل ،يقول للناس  :ىذا طريق اهلل ،ىذا دين اهلل ،ىذا ىو اهلل ،ىذا كمال اهلل ،ىذا ما
حيبو اهلل ،فكونوا مع ربكم كما يرضى عنكم ،وىذا شأنكم مع ربكم ،وليس يل شأن إًل أن أدلكم الطريق ،راغبا أن يكون دًللتكم
الطريق أجرا يل وراغبا أن يكون كل سائر على الطريق خطواتو مكتوبة يل ،من غًن أن ينقص من أجر خطواتو شيء.
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كأنو يقول ذلم :كل حاليت تدلكم على الصدق ،فالبد أن تعقلوا أين لو كنت أبتغي بدعوتكم إىل اهلل غًن النصيحة لكم ،ولو كنت
أطلب احلق يف الدنياً ،للتمست منكم بعض أغراض الدنيا ،ولطلبت منكم األجر والثواب ،لكن لو كنتم تعقلون لعلمتم أن حايل ليس
حال من يريد شيئًا من ذلك.
ِ
اسنَـ ْ ِ ُوا َربَّل ُ ْم ُ َّلم تُوبُوا إِلَْ ِ} وىذا يف مطلع السورة ُخوطب بو النيب صلى اهلل
مث يأيت يرشدىم ماذا يفعلون فيقول َ { :وَا َـ ْو ْ
عليو وسلم أن خياطب بو قومو ولو يف ىؤًلء األنبياء سنة ،فهذا ىود عليو السالم يقول لقومو { :اسن وا} يعين اطلبوا من ربكم ادلغفرة ،
وىو طلب يطلب فيو صاحبو أن ًل يؤاخذه ربو دبا مضى من معصيتو  ،بالنسبة ذلم ىم ما مضى من شركهم ،فكأنو يقول  :اتركوا عقيدة
الشرك واستغفروا ربكم على ما مضى منها .
كىن عن ترك عقيدة الشرك باًلستغفار ؛ ألن اًلستغفار ماذا سيلتزم؟ سيلتزم منهم اًلعرتاف بوجود اخلطأ وأنو وقع يف
ومعناىا أنو ّ

كىن عن الشرك باًلستغفار.
ذنب ،وليس ىناك ذنب قبل إرسالو أعظم من ذنب وقعوا فيو أعظم من ذنب الشرك ،فمعناىا أنو ّ
وىذا الذنب ادلتقرر يف مجيع الشرائع أنو أعظم الذنوب فهو معلوم بالضرورة أنو ذنب.

فقال { :ا و اسن وا رب م م توبوا إل } والتوبة -كما ىو معلوم  :-اإلقالع عن الذنب يف ادلستقل والندم على ماسلف منو،
فإذا اجتمعت ىي وادلغفرة أصبح اًلستغفار طلبا لكفارة ما مضى والتوبة عزم على عدم العودة إىل الذنب ،فكأن األمر انتهى إىل أنو
يطلب منهم أن يُداوموا على التوحيد ويدفعوا عنهم الشرك ،فهو قد قال ذلم  { :ا و اسن وا رب م م توبوا إل } وىذه "مث" يسموىا
الرتيب يعين ترتيب ادلرتبة ،فاستغفروا عما مضى وأعلى من ذلك أن تداوموا على اإلقالع عن الشرك.
الرتتيب ُ

اء َعلَْ ُ م ِّم ْد َر ًارا} يريد أنو ينزل سبحانو وتعاىل
اء َعلَْ ُ م ِّم ْد َر ًارا} وىذا كأنو جواب األمر ًلستغفروا { ـُ ْ ِس ِل َّل
{ ـُ ْ ِس ِل َّل
الس َ َ
الس َ َ
عليهم ادلطر ،فهذا ًل حيصل إًل بتقد ير اهلل  ،فشبهو بإرسال شيء من مكان ادلرسول إىل ادلبعوث إليو { سل الس اء عل م} ديلكها
ويرسلها.
والسماء ىنا من أمساء ادلطر ؛ ألن العرب تسمي الشيء باسم مصدره  ،كما يف احلديث " :خطبنا رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم
على إثر مساء" ،يعين على إثر مطر ،وىذه تسمية الشيء دبصدره.
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الصب ،فادلقصود أنو يرسل السماء عليكم دبطر غزير،
اء َعلَْ ُ م ِّم ْد َر ًارا} مدر ًارا  :ىذه صيغة مبالغة من الدرور يعين
{ ـُ ْ ِس ِل َّل
الس َ َ
ّ
فجعل جزاء اًلستغفار والتوبة إمدادىم بادلطر ؛ ألن ذلك من أعظم النعم؛ ألن قوم عاد قوم زروع وكروم وحصاد ،وكانوا جيعلون الس ّد
خلزن ادلاء .والذي يظهر أن اهلل عز وجل قد أمسك عنهم ادلطر سنٌن ،فتناقص رزقهم وىذا من باب التهديد على أن ادلستحق للعبادة ىو
الذي يُرسل السماء عليكم مدر ًارا ،فإذا أشركتم معو أحد كنتم تستحقون أن ُحيبس عنكم ىذا ،فمعناىا أن يرسل السماء ،ىذا فيو وعد
ويف نفس الوقت فيو تنبيو أن اهلل غضب عليكم  ،ولذلك حبس عنكم.

وىذه الديار دلن يعرفها ،ىي يف جنوب جزيرة العرب ديارىم سبتد من حضرموت إىل األحقاف ،هبا مدن وبساتٌن وحلل ،وىم القوم
الذين أُعجبوا بقوهتم فقالوا  { :أ د نا وة} فلذلك جعل اهلل ذلم جزاء على ترك الشرك زيادة قوهتم ،بكثرة العدد وصحة األجسام

وسعة األرزاق ،فيكونون ىم أقوياء والناس حيتاجوهنم  .وىذا ظاىر دلا قال ذلم { َوَ ِ ْد ُك ْم ُـ َّلوةً إِلَ ٰى ُـ َّلوتِ ُ ْم} يعين سيجازيكم إذا وحدمت،
معناىا ىذا وعد بصالح احلال يف الدنيا إذا رضي عنهم.
سيجازيكم ويعطيكم ،ف

وعطف عليو { َوَ تَـنَـ َولَّل ْوا ُ ْ ِِ َ } يعين حيذرىم من أن يرجعوا إىل الشرك ،فال تنصرفوا وًل تعرضوا ،فإنكم إن أعرضتم اتصفتم
باإلجرام؛ ألن حقيقة اإلجرام ىو اإلعراض عن قبول أمر اهلل.
أيضا أن يستمروا على اإلديان دلا
إذن هبذا فهمنا أن ىود عليو السالم أمر قومو أن يؤمنوا دلا قال ذلم { :اسن وا رب م}  ،وأمرىم ً

قال ذلم  { :م توبوا إل }  ،مث نبههم أهنم إذا حصل منهم اإلديان أتتكم عطايا اهلل وإن مل حيصل منكم اإلديان ُحبس عنكم
اء َعلَْ ُ م ِّم ْد َر ًارا َوَ ِ ْد ُك ْم ُـ َّلوةً إِلَ ٰى ُـ َّلوتِ ُ ْم} .
َّل
الس َ َ

مث يف هناية كالمو ىنا نبههم أن ًل يُدبروا عن ما دعاىم إليو من توحيد اهلل والرباءة من األوثان فيُصبحوا رلرمٌن بإعراضهم

{ ـُ ْ ِس ِل
 ،فإ ّن

أعظم اجلُرم اإلعراض عن التوحيد والبعد عن دين اهلل ،ىذا أعظم اجلرم الذي ديكن أن يقرتفو أحد.

ود َا ِج ْنَـنَا بَِـِّمـنَ ٍ} ُجييبون على دعوتو ،ويريدون منو البينة { ا ج ننا ب ن } وىذا هبتان منهم  ،وه نا موضوع
ردىمَ { :الُوا َا ُه ُ
ّ
النقاش.
جاء يف القرآن كما سيأيت يف اآليات { :وتلك عاد ج دوا بآ ات رب م} سيأيت ىنا يف سورة ىود ،لكن مل يُذكر لنا آية معينة ذلود

عليو السالم ،فحصل اختالف ىل كانت آيتو ما وعدىم من وفرة األرزاق واألوًلد واضطراب اخلصب ،وأن ًل تأتيهم نكبة وًل مصيبة،
وىذه تعترب خارقة بالنسبة لؤلمم ألنو ًلبد من مصائب الدنيا.
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أم ما سنراه من أنو تعرض ذلم على ضعفو وقوهتم ومل يكن خائ ًفا بل كان متوّك ًال ،فعقيدتنا اإلمجال يف ادلسألة واعتقاد حديث النيب
صلى اهلل عليو وسلم الذي ورد يف البخاري (( :ا

األن اء ن إ أوت

اا ات ا ل

عل ال ش )) ىذه عقيدتنا أنو قد

أُعطي آية يؤمن عليها البشر.
لكن سنرجع لنفس األمر { ا ج ننا ب ن } يقصدون آية تكون مطابقة دلقرتحاهتم ،وجعلوا ذلك علّة لتصميمهم على عبادة
األوثان ،فقالواَ { :وَا نَ ْ ُ بِنَا ِركِ لِ َ نِنَا َع َـ ْولِك} .
إذن ىذه عقيدتنا يف ىذه ادلسألة العظيمة وىي آية ىود عليو السالم ،وىي أنو دلا قالوا { :ما جئتنا ببينة } إمنا أرادوا بينة ِطب ًقا
ِ
ك و ا نَ ْ لَ َ ِ ِ ِ
ِ ِ ِِ
صابرا
دلقرتحاهتم ،وجعلوا ذلك علة لعدم اقتناعهم قالواَ { :وَا نَ ْ ُ بنَا ِرك ل َ ننَا َع َـ ْول َ َ َ ُ
ك ب ُ ْ ن َ } يعين ًل نرتكها ترًكا ً
عن أن من رلرد أن قلت لنا ،فكالمك ًل يكفينا ،كالمك ليس علة لرتكهم آذلتهم ،يرو ن ذلك أهنم ًل يرتكون آذلتهم جملرد الكالم.
اك بـعض لِ نِنا بِس ٍ
تأيت ىذه اآلية الكردية { :إِو نـَّل ُق ُ ِ
وء} كأهنا جواب على من يقول :إذا اعتربمت ىذا الذي يق ولو ليس
وا إ َّل ا ْعنَـ َ َ َ ْ ُ َ َ ُ
وحيا من عند اهلل ومل يُرسلو اهلل  ،ماذا تعتربونو ماذا تعدونو؟ فكأهنم يقولون :نقول إنك ممسوس من بعض آذلتنا ! جعلوا ما أتى بو ىود
ِ
هتديدا للناس ألنو لو تصدى لو مجيع اآلذلة لد ّكوه ًّ
ض لِ َ نِنَا }
دكا ،فهم يقولون { :ا ْعنَـ َ َ
عليو السالم إمنا ىو من ف ْعل بعض اآلذلة ؛ ً
اك بَـ ْع ُ
دبس من قبل أن يقوم بدعوة رب عبادهتم ،يعين بسبب آخر  ،وىذا كالم مل ّفق!
يعين أصابك من سوء ،فهم يقولون أن آذلتهم أصابتو ّ

مس من اآلذلة ،وىم بذلك أغبياء! ألن اآلذلة تصيب
آخرهتا يريدون أن يقولو ا أنو رلنون ،وأن الذي يقولو جنون وأن جنونو كان بسبب ّ

أحد باجلنون فتجعلو سببًا يف إثارة ثائرة الناس عليو!

لكن دائما أدلة أىل الباطل ُمنقلبة عليهم ،دلا قالوا ىذا األمر قال { :إِنِّم أُ ْ ِ ُد اللَّل َ َوا ْ َ ُدوا أَنِّم بَ ِيءٌ ِّم َّل ا تُ ْش ُِكو َو} دلا رفضوا

ما دعاىم إليو وجحدوا اآليات وصم م وا على مالزمة عبادة األصنام ،وجعلوا دعوتو نوع من أنواع تصرف اآلذلة فيو ،فأجاهبم بأنو يشهد
حبق اهلل وأنو أبلغهم وأهنم كابروا وجحدوا.

وىو صلى اهلل عليو وسلم أشهدىم أنو بريء مما يشركون ،فكأنو يقول :أنا ًل أخاف آذلتكم  ،بل أنا بريء منها وأُنكر قدرهتا ،ولذا
ِ
نن ِ
ِ ِ ِ
وو} فلما تربأ من مجيع ادلعبودات من دون اهلل وىم قالوا أن الذي أصابك
أتى يف اآلية اليت بعدىا ف
قال { :فَ ُدون َج ًعا ُ َّلم َ تُ ُ

صحيح البخاري.
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مس منها ،فقال ذلم :كيدوين أنتم وىم ،وقال ذلم ىم لقومو ومل جيعل اخلطاب لآلذلة ألهنا ًل تعقل وًل تسمع ،فأمر قومو أن
إمنا ىو ّ
يكيدوه ،ويدخل ضمنهم أصنامهم؛ ألهنم يعتقدوهنا ،يعين أنتم وأصنامكم كيدوين وأنا أربداكم أن تستطيعون مين شيئًا.

ولذا يف ادلرسالت { :فإو كاو ل م ك د ف دوو} وىنا اعترب بعض أىل العلم أن ىذه من أعظم آيات ىود عليو السالم أنو قال
ذلم :كيدوين مجيعا وًل تتأخروا ،ربداىم أن يكيدوه وارتقى إىل مرتبة التعجيز واًلحتقار ،كيف ارتقى

لذلك؟ قال ذلم ًل تنتظرواً ،ل

تتأخروا يف كيدكم ،وىو هبذا يستخف بأصنامهم ،ويستخف أيضا بقوهتم ،فهم الذين يرون نفسهم أقوى اخللق.
ديسوه ،يقول { :إن توكلت على
فكان ىذا عند بعض أىل العلم آية ىود عليو السالم ؛ فإنو كان متوكال على اهلل ُمستيقنًا أهنم ًل ّ

اهلل رب ورب م}{ ،ف دون } كأنو يقول أنا واثق بعجزكم فال يستطيعون وًل تستطيعوين أنتم ألين متوكل على اهلل.
ْت َعلَى اللَّل ِ ربِّم وربِّم ُ م َّلا ِ َدابَّلٍ إَِّل ُهو ِخ ٌذ بِنَ ِ
اصَنِ َ ا}
فقال{ :إِنِّم تَـ َوَّلكل ُ
َ ََ
َ
انسدل على اجلبهة من شعر الرأس ،وآخذ بناصيتها ،يعين متم ّكن منها.

آخذ يعين ممسك ،بناصيتها  ،الناصية ىي ما

مايدب على األرض ،فإ ذا كان مالك
دب على األرض  ،نوع اإلنسان وغًنه ،فاهلل ىو ادلالك القاىر جلميع
وىذا لكل دابة ،كل من َّ
ّ

للكل فإنو ًل يفوتو أحد منهم  ،وىو قاىر ًل يعجزه أحد .

ِ
ص ٍ
ِ
ِ ِ ِِ ِ
ٍِ
اا ُّ ْسنَ ِق ٍم}  ،وىذا تعليل {إن توكلت على اهلل} أي توكلت عليو ألنو ىو
{ َّلا َدابَّل إ َّل ُه َو خ ٌذ بنَاصَن َ ا إ َّلو َربِّم َعلَ ٰى َ
أىل للتوكل ،وىو الذي ُجيري األفعال على طريق العدل ،وىو الذي يؤيد رسلو ،وىو الذي ًل خيذل عبيده ،وىو الذي إن توكل عليو عبد
كفاه ،وإن استنصره نصره ،ريب على طريق احلق  ،جيازي احملسن على إحسانو وادلسيء بإساءتو ًل يظلم أحد.
ص ٍ
ِ
ِ
اا ُّ ْسنَ ِق ٍم} معىن حيتاج إىل كثًن من التفكًن ،فإن الفطرة السوية فيها من ادلستحسنات
وىذا ادلعىن العظيم {إ َّلو َربِّم َعلَ ٰى َ
ِ
وخلقت  ،فإذا تُركت وشأهنا دلّت على رهبا فوجدتو على صراط مستقيم.
وادلستقبحات ما فُطرت عليو ُ
تبٌن لنا أهنا دليل على قوة توّكل ىود عليو السالم ،وعلى قوة ثقتو بربو
على كل حال ىذه اآلية كما ّ

 ،فإنو يعلم يقينًا أ ّن ىذه
وأن

تضر من عاداىا ،وأ ّن ادللك كلو بيد اهلل
ادلعبودات من دون اهلل ًل تنفع وًل تضر وًل تُواىل وًل تُعادى ،وًل تنفع من واًلىا وًل ّ
التصرف كلو بيد اهلل ،وأن القهر والسلطان إمنا ىو هلل  ،فال إلو إًل ىو وًل رب سواه.
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فلما تي ّقن وتي ّقنوا  ،تيقنوا بأنو ليس خائف منهم  ،وتي ّقن بإيصال اخلرب إليهم قال اهلل عز وجل:

{فَِإو تَـ َولَّل ْوا فَـ َق ْد أَبْـلَ ْنُ ُ م َّلا

ْت بِ ِ إِلَْ ُ ْم} دبعىن أنكم إن أعرضتم عن ىذا الذي جئتكم بو فأنا قد أقمت عليكم احلجة بإبالغي إياكم رسالة اهلل ،و ًل تظنوا أن
أ ُْر ِسل ُ
قوما غًنكم
اهلل حباجة إليكم فإن اهلل يهلككم ويستخلف غًنكم  ،فإن ريب غين عنكم  ،إن أعرضتم أنتم يب ّدل خًنا منكم ويستخلف ريب ً

اهلل يُزيلكم ويستخلفكم بقوم آخرين ًل يتولون عن رسلهم
ضر إىل نفسو ،ف
وتضرونه شيئا ،فإن العابد إن عبد نفع نفسو  ،وإن عصى ما ّ

وًل تضروه شيئًا بتولّيكم ىذا.

فيضروه.
ضره ّ
وىذا األمر مما نعتقده يف دين اهلل ،فإ ّن كل العباد مل يبلغوا نفع اهلل فينفعوه ،ومل يبلغوا ّ
ي} وىذا تعليل جلملة {و تض ّو
{إِ َّلو َربِّم َعلَ ٰى ُك ِّمل َ ْ ٍء َح ِ ٌ
ي على كل
احملفوظ حبيث ًل ينالو أحد فيضعو يف محاه ودينع عنو الشر {إو رب

ا} فهو سبحانو وتعاىل حفيظ حافظ ،وىو الذي يضع
ء ح ي} وىو حفيظ ألقوال عباده ،وأفعاذلم وجيازيهم

شرا فشر.
عليها إن ً
خًنا فخًن وإن ً
يقول اهلل عز وجل{ :ولَ َّل ا جاء أَ نَا} مبعىن اقرتب رليء اإلجناء ذلود عليو السالم و إحالل العذاب لقومو{ ،نَ َّل ـنَا ه ً َّل ِ
ْ ُ
ودا َوالذ َ
َ َ َ ُْ
حل بالقوم وىذا برمحة منا ،فرمحة اهلل سبب لنجاهتم ،وىو فضلو الذي أعطاه ادلؤمنٌن وأ ّن اهلل لو مل يرمحهم
َنُوا َ َع ُ} من العذاب الذي َّ
لكانوا مع أولئك الكافرين.
فإن اًلستئصال يكون نقمة للكافرين وبلوى على ادلؤمنٌن  ،يعين قد حيصل ذلم ،لكن ىنا رمحهم اهلل فلم يدخلوا يف اًلستئصال
اهم ِّم ْ َع َذ ٍ
اب َلِ ٍي} يعين دلا جاء أمر اهلل عز وجل جناىم سبحانو وتعاىل من عذاب شديد ،وادلقصود ىنا من عذاب اآلخرة،
{ َونَ َّل ْـنَ ُ
يعين العذاب الغليظ معناه أنو اجتمع ذلم أمرين :جنوا من العقوبة ،وجنوا من العذاب الغليظ الذي يكون يف اآلخرة.
فنجاىم اهلل من عذاب الدنيا برمحة منو وجنا هم من عذاب غليظ يف اآلخرة أيضا ،يف مقابل قومو ماذا حصل ذلم؟ قال اهلل عز
ْك َعا ٌد ج ُدوا بِآ ِ
ات َربِّم ِ ْم َو َع َ ْوا ُر ُسلَ ُ َواتَّلـَـعُوا أَ ْ َ ُك ِّمل َجَّلا ٍر َعنِ ٍد} فهنا إشارة إىل أن ىذه األخبار اليت مسعتموىا عن
وجلَ { :وتِل َ
ََ
َ
يدل على أ ّن ىود أتاىم بآيات فأنكروا دًللتها ،فعاد
عاد إمنا ىو بسبب أهنم جحدوا وأجرموا  .وجحدوا دبعىن أنكروا إنكارا شديدا ،وىذا ّ
جحدوا بآيات رهبم وعصوا رسلو.
ويأيت ىنا {ع وا رسل } الرسل ىنا مجع وىم مل يعصوا إًل ىودا ،لكن يف احلقيقة من عصى رسول واحد كأنو عصى جنس الرسل
ألن تكذيبهم ذلود مل يكن خاص بو بشخصو ،إمنا ىذا عام يف إنكار أن اهلل يُرسل رسلو ،فهم قالوا { ان

بنارك

ل ننا ع ولك}
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مع أن كل الرسل ىم يعرفون نوح وقصتو أمروا برتك عبادة األصنام ،إذن ىم

{جحدوا بآيات رهبم وعصوا رسلو واتبعوا أمر كل جبار

عنيد} ،وىذا معنا ه أنو كان ذلم ساسة ورؤساء يتبعون أمرىم ويطيعوهنم ،فهو يتبع يف ىذه الدنيا لعنة وبقي ىذا ما يقال عنهم .ويوم
اد َـوِ ه ٍ
ٍ
ود} وىذا هتويال دبا
القيامة كما ىو معلوم يوم القيامة سيكون عليهم العذاب الشديد {أََ إِ َّلو َع ً
ادا َك َ ُوا َربَّلـ ُ ْم أََ بـُ ْع ًدا لِّم َع ْ ُ
فعلوا.
والبعد ادلقصود بو أهنم ابتعدوا عن رمحة اهلل و أهنم مذمومٌن بإعراضهم عن طاعة الرسول ،وىذا تعريض للمشركٌن من العرب،
فالعرب كانوا يعرفون عاد ويعرفون قصتهم ويعرفون قوهتم ويعرفون ىالكهم ،فهؤًلء قد اُتبعوا يف الدنيا لعنة وكانت ىذه اللعنة معروفة
يتناقلها الناس عنهم ،ويوم القيامة سيكون سخط اهلل .وقد أبعدىم اهلل عن كل خًن؛ لكفرىم وتكذيبهم .
فنعوذ باهلل أن نكون ممن جحد نعمة اهلل أنكر فضل اهلل ،ونسألو أن نكون ممن آمن بو حق اإلديان ،وتوكل عليو حق التوكل وشهد
مع ىود عليو السالم أنو أتاىم بالبينة ود ّذلم طريق رب العادلٌن وأهنم أنكروا ذلك وأهنم خابوا وخسروا بسبب إعراضهم.
نسأل اهلل عز وجل أن نكون ممن شهد مع نبينا ومع ىود عليو السالم على قومو ونكون الشهداء هلل يف األرض .اللهم آمٌن.
سبحان اللهم وحبمدك أشهد أن ًل إلو إًل أنت أستغفرك وأتوب إليك.
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