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Abstract 

The research aims to define the concept of crime in its both general and specific types. It also aims at 

defining Surat Hud with the explanation of its embodied virtues.  Furthermore, the study tackled and defined 

some criminals who are mentioned in Surat Lot such as: the people of Noah, the people of Hud, the people 

of Saleh, the people of Lot, and the people of Shuaib. Moreover, the study discussed ten of the methods that 

the criminals used in denying their messengers (prophets). These are: Mockery, ridicule, humanity, 

following the weak, following without reason, lack of virtue, accusation of lying, hasty torment, invoking 

lack of argument and proof, accusation of insanity and madness, and doubt.  

Key words:   Hud, crime, denial, mockery, madness 

 ملخص البحث
يهدف البحث إلى التعريف بمفهوم الجريمة بنوعيه العام والخاص، وكذلك التعريف بسورة هود وبيان فضلها، ثم ذكر بعض المجرمين في  

وقوم هود، وقوم صالح، وقوم لوط، وقوم شعيب. ثم ذكر عشرة من األساليب التي اتبعها المجرمون تلك السورة والتعريف بهم وهم: قوم نوح،  
بالكذب،  الفضيلة، واالتهام  الضعفاء، واالتباع من غير تروي، وعدم  االستهزاء والسخرية، والبشرية، واتباع  لرسلهم. وهي:  تكذيبهم  في 

 والرمي بالخبل والجنون، والشك.واستعجال العذاب، والتذرع بعدم الحجة والبرهان، 
 الكلمات االفتتاحية: هود، الجريمة، التكذيب، االستهزاء، الجنون.

 املقدمة
خرين، الحمد هلل رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وال عدوان إال على الظالمين، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له إله األولين وال 

له إمام المتقين وقائد الغر المحجلين، صلى هللا عليه وعلى سائر إخوانه النبيين وعلى آله وأصحابه ومن تبعه وأشهد أن محمدا عبده ورسو 
بيل بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا.أما بعد...فإنه ال يمكن للمؤمن أن يستبين سبيل المؤمنين استبانة واعية مدركة حتى يستبين س

.قال اإلمام (1) » من قال ال إله إال هللا وكفر بما يعبد من دون هللا حرم ماله ودمه وحسابه على هللا «  بي  المجرمين وفي ذلك يقول الن
محمد بن عبد الوهاب رحمه هللا في التعليق على هذا الحديث : وهذا من أعظم ما يبين معنى ال إله إال هللا، فإنه لم يجعل التلفظ بها  

ال يحرم   عاصما للدم والمال، بل والبد من معرفة معناها مع لفظها، بل وال اإلقرار بذلك، بل وال كونه يدعو إال هللا وحده ال شريك له، بل
  ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون هللا، فإن شك أو توقف لم يحرم ماله أو دمه. فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها، 

ل .وقد صح عن حذيفة بن اليمان رضي هللا عنه أنه قال: »كان الناس يسألون رسو (2) ويا له من بيان ما أوضحه، وحجة ما أقطعها للمنازع
. وهذا  (4). وفي رواية عند البخاري: »تعلم أصحابي الخير وتعلمت الشر«(3)عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني«  هللا  

الباطل وتنوعها، والتفنن في عرضها  الباب، السيما مع تجدد وسائل أهل  من فقهه رضي هللا عنه. وكثير من الناس إنما أتوا من هذا 
وعز من غري مواربة، ليكون    التبس الحق بالباطل، فكان البد من تبيين سبيل المجرمين في ذلك، كما أوضحها هللا جل  وتنفيذها، حتى

وبعد تحقيق النظر ومزيد من    ولذلك٥٥األنعام:    چڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   چاملؤمنون منها على حذر. قال هللا تعاىل:  
 التأمل رغبت أن يكون البحث عن المجرمين وأساليبهم في معارضة دعوات األنبياء، وذلك لما يلي:

چ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  ىچ أن أعداء الرسل عليهم السالم هم من المجرمين كما ورد في التعبير القرآني الكريم. قال تعالى:  •

 ٣١الفرقان: 
المجرم يدخل فيه كل عدو للحق وأهله ولو لم يكن كافرا صريحا كالمنافقين مثال بخالف لفظ الكافر فال يدخل فيه إال من  أن لفظ   •

 أظهر الكفر.
تصحيح مفهوم معنى اإلجرام في الشرع، فقد شاع في األزمنة المتأخرة إطالق هذا الوصف على من ارتكب جريمة جنائية كالقتل ونحوه،   •

ن  وقصر المعنى على ذلك. وهذا إن كان صحيحا سائغا من في اللغة والشرع، إال أن القرآن الكريم لم يرد به صراحة وإنما الذي ورد في القرآ
وقد قمت باختيار اللفظ على كل من كفر باهلل وعادى رسله وتصدى لدعوتهم، ولو لم يقتل أحدا قط في حياته أو يسرق أو يزني.إطالق هذا  

صلت سورة هود لتكون المرجع الذي أستقي منه األساليب، فقد فصلت لنا هذه السورة الكريمة الشبهات التي واجه بها المجرمون المرسلين، كما ف
ذه الشبهات واحدة واحدة. والحق أن في هذه السورة الكريمة دروسا هادية هادفة البد أن يقف عندها المصلحون ورجال الدعوات  لنا الرد على ه 
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ر وعلماء االجتماع، وسيدرك أولئك جميعا أن هناك قضايا أساسية يشترك فيها الناس جميعا مهما تباعد الزمن وتطاولت الدهور واختلفت العصو 
اها أولئك المجرمون لرسلهم هي نفسها التي نجدها اليوم من الذين يتكبرون على الحق وأهله وأعجبتهم أنفسهم وغرتهم أموالهم  فالشبه التي ألق

 ومناصبهم ومكانتهم االجتماعية واالقتصادية. ولذلك تم اختيار هذه السورة نموذجا للبحث في أساليب المجرمين.
 خطة البحث

وتمهيد مقدمة  إلى  البحث  في    وينقسم  والمنهج  البحث  اختياره وخطة  وأسباب  الموضوع  أهمية  على  وتشتمل  المقدمة:  مبحثا  وأحد عشر 
البحث.التمهيد: وفيه ثالثة مباحث:المبحث األول: مفهوم الجريمة.المبحث الثاني: التعريف بسورة هود.المبحث الثالث: المجرمون في سورة 

المطلب الثاني: قوم هود عليه السالم.المطلب الثالث: قوم صالح عليه    عليه السالمهود. وتحته خمسة مطالب:المطلب األول: قوم نوح  
  السالم.المطلب الرابع: قوم لوط عليه السالم.المطلب الخامس: قوم شعيب عليه السالم.المبحث األول: االستهزاء والسخرية.المبحث الثاني:

الثالث: اتباع الضعفاء.المبحث الرابع: اال تباع من غير تروي.المبحث الخامس: عدم الفضيلة.المبحث السادس: االتهام البشرية.المبحث 
 بالكذب.المبحث السابع: استعجال العذاب. المبحث الثامن: التذرع بعدم الحجة والبرهان.المبحث التاسع: الرمي بالخبل والجنون. 

 الفهارس  المبحث العاشر: الشك.المراجع
 منهج البحث

جماال يعتمد على التدبر واالستقراء لآليات التي تحدثت عن المناقشة والمجادلة بين الرسل وأقوامهم من كان منهجي في هذا البحث إ •
 خالل سورة هود.

 جمع آراء المفسرين لتلك اليات واستنباطهم لألساليب  •
 عزو اليات القرآنية إلى السور، فأذكر اسم السورة ورقم الية مهما تكررت وكتبتها بالرسم العثماني. •
 االستعانة بكتب السنة في تخريج األحاديث وعزوها إلى مصادرها األصيلة.  •

 التمهيد:وفيه ثالثة مباحث:
 مفهوم اجلرميةاملبحث األول: 

ويقال لصرام    ،القطع  : فالجرم  ،يرجع إليه الفروع  ،في اللغة: أصل هذه الكلمة: جرم.قال ابن فارس: الجيم والراء والميم أصل واحدالجريمة  
  ،الذنب  : ألن الذي يحوزه فكأنه اقتطعه وفالن جريمة أهله أي كاسبهم ..والجرم والجريمة  ،جرم أي كسب  :ومما يرد إليه قولهم  النخل الجرام.

ك لكل  واستعير ذل  ،وقال الراغب األصفهاني: أجرم صار ذا جرم نحو: أثمر وأتمر وألبن(.٥)  ب اقتطاعب والكس  وهو من األول ألنه كس  
ألن أصل    ،واإلجرام: اإلقدام على القبيح باالنقطاع إليه(.6)وال يكاد يقال في عامة كالمهم للكيس المحمود. ومصدره: جرم  ،اكتساب مكروه

.والمجرم: المنقطع عن الحق إلى الباطل وهو  (7) ومنه قيل للذنب الجرم والجريمة  ، الجرم القطع فكأنه قطع ما يجب أن يوصل من العمل
وقد وردت كلمة اإلجرام وما اشتق منها  .(9).وفي معجم ألفاظ القرآن الكريم: مجرما: كافرا معاندا(8)قاطع لنفسه عن المحاسن إلى القبائحال

 وقوله تعالى:   29المطففين.:      چۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  چ  في عدة مواضع في القرآن الكريم، منها قول هللا تعالى:

وهي في مجملها تثبت صفة لمن عصى هللا عز وجل ورسوله، وحاد عن طريق   ٥3الكهف.:     چېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی    ېئچ
ن  الحق، واتبع طريق الضالل.فالجريمة بمفهومها العام: فعل ما نهى هللا تعالى عنه، وعصيان ما أمر هللا تعالى به، أو بعبارة أخرى: عصيا

(. فهذا التعريف 11(، أو هي إتيان فعل محرم معاقب على فعله، أو ترك واجب معاقب على تركه) 10ما أمر هللا به بحكم الشرع الحنيف)
يشمل كل معصية أو خطيئة أو إثم يكسبه اإلنسان مما فيه مخالفة ألوامر هللا عز وجل ونواهيه، سواء أكانت هذه المعصية ظاهرة أم باطنة  

قال    –ترك    امتناع أو  –وسواء أكان لها عقوبة دنيوية أم عقوبة أخروية، أم كانت ناتجة عن فعل إيجابي أم سلبي    –أي مستترة في النفس    –
أما مفهوم الجريمة الخاص فقد وردت تعريفات كثيرة تبين معنى الجريمة في اصطالح    120األنعام:   چ  ڃڄ  ڄ  ڄ  ڄچهللا تعالى:  

(. أو هي عصيان هللا عز وجل بفعل محظور زجر هللا تعالى 12الفقهاء من أهمها: هي محظورات شرعية زجر هللا تعالى عنها بحد أو تعزير) 
(. أو هي كل سلوك إنساني غير مشروع، إيجابيًا أم سلبيًا، عمديا 13ي الدنيا)عنه بترتيب حد على فاعله عقوبًة أو تعزيرًا على فعله جزاًء ف

(. والمدقق في التعريفات السابقة يجد أن الجريمة في المفهوم الخاص ال تخرج عن كونها محظورات شرعية 14أم غير عمدي، جزاًء جنائيًا)
 ر سلوكًا إيجابيًا أم سلبيًا، عمديًا أم غير عمدي.تعاقب الشريعة اإلسالمية عليها بحد أو تعزير، سواء أكان المحظو 
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لكن غلب عليه االستعمال   ، وعلى كل اكتساب يكتسبه اإلنسان من خير أو شر  ،وخالصة القول: أن لفظ الجريمة في األصل يطلق على القطع
صادر من كافر أو فاجر معاند   وذنب عظيم مستشنع  ،الثاني فصار يطلق على كل اكتساب مكروه.كما يطلق على كل عمل قبيح مستبشع

للحق منقطع إلى الباطل قاطع لما أمر هللا به أن يوصل.ويطلق على الجناية على النفس أو العرض أو المال أو غير ذلك من الجنايات 
  ، من قتل واعتداء ونحوهالمستوجبة للعقوبة وإقامة الحد.وقد شاع في األزمنة المتأخرة قصر إطالق لفظ الجريمة على األعمال الجنائية البحتة 

ومن يتأمل اليات التي ورد فيها ذكر الجريمة والمجرمين وسياق   د بهر  وهذا المعنى وإن كان سائغا وصحيحا في اللغة إال أن القرآن الكريم لم ي  
بل إن هللا عز وجل لما ذكر قصة موسى عليه السالم وقتله القبطي استجابة   ،كل منها فإنه لن يجد ما يدل على هذا المعنى وال ما يقاربه

وأن ما فعله من عمل الشيطان    ،واعترافه بخطئه وظلمه لنفسه  لم يجعله من المجرمين على الرغم من مباشرته القتل  الستغاثة االسرائيلي
فلن أكون من    ولم يقل:    17القصص:    چڱ  ں   ں   ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    چ   بل إن موسى عليه السالم قال  ،المضل المبين

أن مفهوم الجريمة في القرآن مخالف للمفهوم الشائع عند كثير من الناس من قصر معنى الجريمة على ارتكاب عمل   المجرمين.والمقصود
وتكذيب ما جاءوا به    - عليهم السالم  - حول معاداة الرسل    فلفظ الجريمة في القرآن الكريم تدور أكثر معانيه  . من قتل ونحوه  يجنائي عدوان

خر والجزاء والحساب وال يكاد المعنى يتجاوز ذلك إال في مواضع معدودة ال تكاد تنفك عن المعنى السابق.كما  من الحق والتكذيب باليوم ال
أو في سياق اليات التي تتحدث عن المشركين    ،أن مما يلفت االنتباه أن الحديث عن المجرمين في القرآن الكريم لم يرد إال في السور المكية

ذلك أن السور المكية إنما كانت تعنى بالحديث عن قضايا العقيدة لعل السبب في  و .واألول هو الغالب  ،وهذا قليل  والمنافقين في السور المدنية
فإن الحديث فيها يتركز   ،وهي التي عارضها أعداء الرسل ونازعوا فيها بخالف السور المدنية  ،التوحيد واليوم الخر والرسالة  وهي:  ،األساسية

أو ما عبر عنه بعض الكتاب   ،تشريعات وأحكام في سائر شؤون الحياة المختلفة  تمع اإلسالمي وما يحتاجه منفي الغالب حول بناء المج
 ر من المعنى السابق.ك  فلذا يقل في السور المدنية ذكر المجرمين وهذا يؤيد ما ذ   ،بالبناء والحماية والصيانة للمجتمع اإلسالمي
 املبحث الثاني: التعريف بسورة هود

 السورة: خصائص 
 « فمدنية . 114،   17،   12( مكية ماعدا اليات » 1
 ( من المئين.2
 «.  123( عدد آياتها . » 3
 ( ترتيبها الحادية عشرة بين سور المصحف . 4
 ( نزلت بعد سورة » يونس «. ٥
 «  بدأت بحروف مقطعة » الر « ختمت السورة ببيان الحكمة لقصص األنبياء . 12( الجزء »  6

سورة هود مكية، وهي تعني بأصول العقيدة االسالمية التوحيد والرسالة والبعث والجزاء، وقد عرضت لقصص األنبياء محور مواضيع السورة :
تلك الفترة العصيبة التي مرَّت  عليه بعد وفاة عمه أبي طالب وزوجه    على ما يلقاه من أذى المشركين السيما بعد  بالتفصيل تسلية للنبي  

أني خديجة، فكانت اليات تتنزل عليه وهي تقص عليه ما حدث إلخوانه الرسل من أنواع االبتالء ليتأسى بهم في الصبر والثبات .وبالتأمل المت
ٍة دعويٍة للذين لم يصلوا إلى دركة ميئوس معها من استجابتهم لدعوة  في آيات سورة هود يالحظ المتدبر أن موضوعها يتناول متابعة  معالج

وللمؤمنين وال سيما حملة رسالة الدعوة إلى هللا منهم، وفي بعضها يقصد    الحق عن طريق إراداتهم الحرة ومتابعة توجيهات تربوية للرسول  
السورة خطابات بيانية دعوية موجهات للذين لم يؤمنوا بعد،   .وتتضمنالدعاة من المؤمنين ولو كان الخطاب في الظاهر موجها للرسول  

وفيها متابعات لبيان قضايا سبق بيانها في بعض السور النازلة قبل سورة هود.لكنَّ هذه المتابعات تشتمل على إضافات وتنويع وتغيير في 
 األساليب تكشف جوانب رائعة من إعجاز القرآن المجيد البياني.

ي بكر الصديق رضي هللا عنه قال: قلت يا رسول هللا لقد أسرع إليك الشيب قال: »شيبتني هود والواقعة والمرسالت وعم  عن أبفضل السورة :
 .( 1٥) يتساءلون وإذا الشمس كورت «

 املبحث الثالث: اجملرمون يف سورة هود

هللا نوحا عليه السالم إلى أهل األرض بعد آدم عليه السالم . بعثه بعد أن غير أهل زمانه أمانة التوحيد وصرفوها لغير   بعثقوم نوح. •
ونبذ ما سواه من     ٥0هود:  چ   ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ       ۆچ   مستحقها وهو هللا عز وجل، فأرسله ليعيدهم إلى توحيد الخالق
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ضر فأبوا وكابروا وعاندوا فحاول جهده أن يدعوهم بلطف وإحسان وحكمة ولين كالم، فما زادهم ذلك إال نفورا ومع  أصنام وأحجار ال تنفع وال ت
 چېئ  ىئ  ىئ   ىئ  ی       ی  ی  ی    چ  هذا لم ييأس ومكث يدعوهم ألف سنة إال خمسين عاما، يدعوهم ليال ونهارا سرا وجهارا إلى أن أخبره هللا

يهم.قال الضحاك: فدعا عليهم لما أخبره هللا بأنه لن يؤمن من قومه إال من قد آمن.وقال ابن كثير: وإنما دعا عليهم فدعا هللا عل   36هود:  
ا بهذا الدعاء لخبرته بهم ومكثه بين أظهرهم ألف سنة إال خمسين عاما. واستجاب هللا دعوته وأقال عثرته فأغرقهم ونجاه وأضعفهم وقواه كم

ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  چ وقال سبحانه     ١٠٣يونس:    چھ  ھ  ھے  ے          ۓ  ۓ  ڭ  ڭ     ڭ    ہ  ھ   چ قال سبحانه:  

وقد ذ ك ر ت قصة نوح عليه السالم في بضع عشرة سورة جاء بعضها أثناء الحديث عن األقوام    .٥1غافر:    چڤ  ڤ       ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  
 بينما جاء بعضها الخر قصصا مستقال فصلت فيه بعض األحداث والمشاهد. المكذبين أو عن األنبياء المؤيدين بنصر هللا، 

چ   ھ  ھ    ے  ےۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ       ۆچ قوم هود: هم عاد المذكورون في القرآن الكريم في قوله:  قوم هود. •

ٱ  ٻ   ٻ   ٻ  ٻ  پ    پ  پ  چ   وقوله: 124  -   123الشعراء:    چڻ      ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  چ وقوله     ٥٠هود:  

 - وعاد: اسم رجل منهم ثم صار بعده اسما للقبيلة فن سبوا إليه. ومكانهم  21األحقاف:    چپ  ڀ  ڀ      ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  
في األحقاف بين عمان إلى حضرموت، وكانوا مع ذلك قد فشوا في األرض وكثروا وقهروا أهلها بقوتهم التي آتاهم هللا    -كما ذكر هللا تعالى  

 ٿ  ٿ    ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦچ ل سبحانه  تعالى وكان قد أعطاهم من القوة والقامة ما لم يعط غيرهم، كما قا

أي عظما وطوال وقوة وشدة. وكانوا يعبدون األصنام فبعث هللا إليهم هودا نبيا فأمرهم بتوحيد هللا والكف عن ظلم الناس فكذبوه    69األعراف:  چ 
م ريحا صرصرا عقيما سبع ليال وثمانية أيام حسوما فأرسل هللا عليه  1٥فصلت: چ  ک  گ  گ  گ  گچ وتجبروا وأكثرو الفساد في األرض 

 فأهلكتهم ولم تبق منهم أحدا ونجى هللا هودا ومن آمن برحمة منه ومن خزي ذلك اليوم، وهو القوي العزيز.
هم أهل ثمود من قبائل العرب العاربة الذين سكنوا الحجر بين الحجاز وتبوك وقد مر به رسول هللا ص وهو ذاهب إلى تبوك :  قوم صالح •

بمن  معه من المسلمين سنة تسع للهجرة.وأطلق اسم ثمود على قوم صالح عليه السالم وذلك ألن جدهم األكبر كان اسمه ثمودا وهو كما يقول  
ا ابنا جائر بن أرم بن سام بن نوح عليه السالم.وقد أخبرنا هللا تعالى عن نزول ثمود الحجر واتخاذهم فيه بيوتا نحتوها ابن كثير أخو جديس وهم

ڎ  ڈ          ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ   ڳ  چ   في جوف الصخر من تلك الجبال قال تعالى

والمراد بالواد هنا وادي القرى الذي يقع بين    9الفجر:    چڃ  چ  چ    ڃ  ڃ  ڃچ وقال تعاىل   ٨٢  -  ٨٠احلجر:    چڳ  ڳ  ڳ  
قوم اتخذوا األصنام عبادة لهم من دون هللا فأرسل هللا تعالى إليهم رسوال منهم هو صالح عليه السالم فأمرهم بتوحيد هللا    المدينة وتبوك.وهم

صالحا والذين  وعبادته دون سواه فلم يؤمن له منهم إال القليل وقتلوا الناقة واستعجلوا العذاب فأهلكهم هللا بذنوبهم ولم يبق منهم أحدا ونجى هللا  
 وا برحمة منه.آمن
 قوم لوط.  •

ع إبراهيم  لوط عليه السالم هو ابن أخي إبراهيم الخليل عليه السالم احد أنبياء هللا ورسله الذين واجهوا قوما قساة القلوب غالظ الطباع، هاجر م
ه هللا إلى أهل سدوم  بعث  «ببحر لوط    »بقرب البحر الميت المسمى    «بعمق السديم  »الخليل إلى أرض الشام سكن شرق األردن المسمى  

عاصمة عمورية وأدمة وصويم يدعوهم إلى التوحيد وينهاهم عن عمل الخبائث، ألنه وجدهم منحرفين عقديا ومنحرفين سلوكيا واألمر األول 
واألخالق اإلنسانية كان فيمن قبلهم أما األمر الخر وهو االنحراف في السلوك فلم يسبقوا إليه فكان شذوذا عن الفطرة السوية والملة الحنيفية  

 فجاهدهم لوط عليه السالم جهادا عظيما حتى أنزل هللا بهم غضبه وعذابه وأليم عقابه. 
 قوم شعيب. •

  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤڤچ   أرسل هللا شعيبا عليه السالم إلى قومه أهل مدين فدعاهم إلى عبادة هللا وحده كما فعل األنبياء من قبله قال تعالى

ونهاهم عن الشرك وأمرهم بالعدل في المعامالت وزجرهم عن البخس في المعامالت     84هود:  چ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ
بين وذكرهم بنعم هللا الكثيرة عليهم فال حاجة لهم بعدها إلى ظلم الناس وخوفهم نقمة هللا وعذابه إن استمروا في ذلك. فأجابوه ساخرين مكذ

عنادا وكبرا، فحاول جهده أن يردهم مرارا وتكرارا إلى الحق فما زادهم إال غرورا وصلفا وبغضا له وللحق الذي يدعوهم إليه،  وجادلوا بالباطل  
 فانتقم هللا منهم شر نقمة وجمع عليهم أنواعا من العذاب زهقت منه أرواحهم وخمدت منه أنفاسهم.
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 املبحث األول: السخرية واالستهزاء
سخخخخرا وسخخخخرا ومسخخخخرا وسخخخخرا بالضخخخم وسخخخخرة وسخخخخريا وسخخخخريا وسخخخخرية: هز  به، واالسخخخم السخخخخرية   ،سخخخخر منه وبهيقال:   السخخيرية ل:ة:
 .(16)والسخري ويكسر

حك منه، وقد يكون ذلك بالمحاكاة في القول  ضخخ  معنى السخخخرية االسخختهانة والتحقير، والتنبيه على العيوب والنقائص، على وجه ي    واصخالححا:
 (.17)والفعل، وقد يكون باإلشارة واإليماء

االسخختهزاء مصخخدر قولهم: اسخختهزأ يسخختهزأ، يقال: هزأ منه وهزأ به، يهزأ هزءا بالضخخم، وهزءا بضخخمتين، وهزوءا بالضخخم والمد،   واالسخختهزاء ل:ة:
 (.18)ومهزأة على مفعلة بضم العين، أي: سخر منه

 .(20)من غير أن يسبق منه فعل يستهزأ به من أجله (19)االستهزاء هو: ارتياد الهزء  ححا:واصال
وقال ابن تيمية: االسخخخخخختهزاء هو: السخخخخخخخريةق وهو حمل األقوال واألفعال على الهزل واللعب ال على الجد والحقيقة، فالذي يسخخخخخخخر بالناس هو 

 .(21) بار، كما سخروا بالمطوعين من المؤمنين في الصدقاتالذي يذم صفاتهم وأفعالهم ذما يخرجها عن درجة االعت
 الفرق بين االستهزاء والسيرية

والسخخر: يدل على فعل يسخبق من المسخخور منه، والعبارة من اللفظين .أن اإلنسخان يسختهزأ به من غير أن يسخبق منه فعل يسختهزأ به من أجله
صحة ما قلناه، وذلك أنك تقول: استهزأت به. فتعدى الفعل منك بالباء، والباء لإللصاق كأنك ألصقت به استهزاء من غير أن يدل   لىتدل ع

على شخخخيء وقع االسخخختهزاء من أجله، وتقول: سخخخخرت منه. فيقتضخخخي ذلك من وقع السخخخخر من أجله، كما تقول: تعجبت منه. فيدل ذلك على  
.وقد كانت السخخخخخخخرية واالسخخخخخختهزاء من األسخخخخخخاليب التي اتخذها المجرمون في الصخخخخخخد عن سخخخخخخبيل هللا ومحاربة (22)  فعل وقع التعجب من أجله

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ   فهؤالء قوم نوح عليه السخخالم كانوا يسخخخرون منه ويسخختهزئون به كلما رأوه يصخخنع السخخفينة قال تعالى:  األنبياء

أنهم كانوا يرونه يبني سخخخخخخفينته في البر،   -وفي سخخخخخخخريتهم منه قوالن: أحدهماقال القرطبي رحمه هللا:    38هود: چ   پ    پ  پ  پ   ڀ
  قالوا: يا نوح   ،لما رأوه يبني السخفينة ولم يشخاهدوا قبلها سخفينة بنيت -فيسخخرون به ويسختهزئون ويقولون: يا نوح صخرت بعد النبوة نجارا. الثاني

على الماء، فعجبوا من قوله وسخخروا منه. قال ابن عباس: ولم يكن في األرض قبل الطوفان نهر وال بحر، ما تصخنع  قال: أبني بيتا يمشخي  
.. . والسخخخخخخخخخرية: االسخخخخخخخختهزاء، وهو تعجب باحتقار واسخخخخخخخختحماقوقال ابن عاشخخخخخخخخور: .(23)فلذلك سخخخخخخخخخروا منه، ومياه البحار هي بقية الطوفان

وكذلك كان االسختهزاء والسخخرية من .(24)عاهتقادهم أن ما يصخنعه ال يأتي بتصخديق مدَّ بناء على اع ،حمل فعله على العبث :وسخخريتهم منه
ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  چ   األسخخخخخاليب التي اتبعها قوم شخخخخخعيب مع نبيهم، قال تعالى

وترك عبادة أوثانهم، وبإيفاء المكيال والميزان،  ما أمرهم شخخخخخخخخخخخعيب بعبادة هللا قال أبو حيان: ل87هود:  چڭڭ   ڭ     ۇ  ۇ    ۆ  ۆ  
(.وقال ابن كثير 2٥)ردوا عليه على سخخخخخخبيل االسخخخخخختهزاء والهزء بقولهم: أصخخخخخخالتك، وكان كثير الصخخخخخخالة، وكان إذا صخخخخخخلى تغامزوا وتضخخخخخخاحكوا

وابن جرير: يقولون ذلك   قال ابن عباس، وميمون بن مهران، وابن جريج، وابن أسخخخخخخلم،  87هود:   چڭ     ۇ  ۇ    ۆ  ۆ   چ وقولهم:
وروي أن شخخخخخعيبا عليه السخخخخخالم كان كثير وقال القرطبي: .(26)على سخخخخخبيل االسخخخخختهزاء، قبحهم هللا ولعنهم عن رحمته، وقد فعل -أعداء هللا  -

وه يسخختمر عليه من ويقول: الصخخالة تنهى عن الفحشخخاء والمنكر، فلما أمرهم ونهاهم عيروه بما رأ  ،الصخخالة، مواظبا على العبادة فرضخخها ونفلها
 .(27)فقالوا ما أخبر هللا عنهم ،وا بهؤ كثرة الصالة، واستهز 

 : البشريةالثانياملبحث 
يعنون بخخذلخخك أنخخه آدمي مثلهم في .قخخال اإلمخخام الطبري رحمخخه هللا:  27هود:    چۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  چ   عنهخخا بقولخخه تعخخالىوقخخد جخخاء التعبير  

ورة والجنس، كأنهم كانوا   والتفاوت الحاصخخخخل بين آحاد وقال الرازي: .(28)منكرين أن يكون هللا يرسخخخخل من البشخخخخر رسخخخخوال إلى خلقهالخلق والصخخخخ 
فهؤالء الكفرة من أما صخخخخخخاحب التحرير والتنوير فقال: .(29)البشخخخخخخر يمتنع انتهاؤه إلى حيث يصخخخخخخير الواحد منهم واجب الطاعة لجميع العالمين

وأتباعه فلم يروه من جنس غير   -عليه السخخخخالم -قوم نوح لما قصخخخخروا عن إدراك أسخخخخباب الكمال وتطلبوا األسخخخخباب من غير مكانها نظروا نوحا
ا.من أجل البشخخر، وتأملوه وأتباعه فلم يروا في أجسخخامهم ما يميزهم عن الناس وربما كان في عموم األمة من هم أجمل وجوها أو أطول أجسخخام
م ضخروريا من ذلك أخطأوا االسختدالل فقالوا: ما نراك إال بشخرا مثلنا فأسخندوا االسختدالل إلى الرؤية. والرؤية هنا رؤية العين ألنهم جعلوا اسختدالله

أرادوا ما لوسخخي:  وقال األ.(30)جوارح أو قوائم زائدة  المحسخخوس من أحوال األجسخخام، أي ما نراك غير إنسخخان، وهو مماثل للناس ال يزيد عليهم
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(.والزحيلي في الوسخخيط قال:  31)أنت إال بشخخر مثلنا ليس فيك مزية تخصخخك من بيننا بالنبوة ولو كان ذلك لرأيناه ال أن ذلك محتمل لكن ال نراه 
ا حتى نطيعك في بشخخخرية الرسخخخل: قال أشخخخراف القوم وزعماؤهم: ما أنت يا نوح إال بشخخخر مثلنا، ولسخخخت بملك، فال مزية لك علين  -الشخخخبهة األولى

هذه الجهة األولى من جهات طعنهم في نبوته، أي: نحن وأنت مشخخخخخختركون في البشخخخخخخرية، فلم يكن لك علينا مزية والشخخخخخخوكاني قال:  .(32)أمرك
ره، وهذا مانع بزعمهم عن اتباعه، مع أنه في نفس األمر هو الصخخواب، الذي ال ينبغي غي(.وقال الشخخيا السخخعدي: 33)تسخختحق بها النبوة دوننا

والمقصخخود في زعمهم أن البشخخر ال يصخخلحون ألن يكونوا .(34)ألن البشخخر يتمكن البشخخر أن يتلقوا عنه، ويراجعوه في كل أمر، بخالف المالئكة
من  نع  أنبياء يوحي هللا إليهم ورسخخال يرسخخلهم لتبليا رسخخاالته للناس، زاعمين أن البشخخرية تمنع من االتصخخال برب العالمين لتلقي رسخخالة منه، وتم

 االتصال بأمين الوحي من المالئكة لتلقي رسالة هللا عنه.
 : اتباع الضعفاءاملبحث الثالث

وما نراك اتبعك إال الذين  قال اإلمام الطبري رحمه هللا: 27هود:  چۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  چ   وهي ما دل عليه قوله تعالى
والشخخخخخخخخخبهة الثانية: كونه ما اتبعه إال أراذل من القوم وقال الرازي: .(3٥)ويظهر لناهم سخخخخخخخخخفلتنا من الناس، دون الكبراء واألشخخخخخخخخخراف، فيما نر ى  

چ اكة وأهل الصنائع الخسيسة، قالوا ولو كنت صادقا التبعك األكياس من الناس واألشراف منهم، ونظيره قوله تعالى في سورة الشعراء كالحيَّ 

ثم عيروه بأنه لم يتبعه إال األراذل أي: فنحن ال نسخخاويهم المحيط:  البحر(.وقال صخخاحب  36)111الشخخعراء:  چجخ  حخ  مخ  جس  حس   
وفي قوله: إال الذين هم أراذلنا، مبالغة في اإلخبار، وكأنه مؤذن بتأكيد حصخخخر من اتبعه، وأنهم هم األراذل لم يشخخخركهم شخخخريف في ذلك.    ...
وصخخعوبة االنفكاك عنها، واألنفة من االنقياد لغيرهم، والفقير خلي عن تلك الموانع فهو وإنما كان كذلك السخختيالء الرئاسخخة على األشخخراف   ...

وقالوا: وما نراك اتبعك إال الذين هم أراذلنا فجعلوا أتباع الناس وقال ابن عاشخخخخخخخخخخخخخور في التحرير والتنوير: .(37)سخخخخخخخخخخخخخريع إلى اإلجابة واالنقياد
نه ال ميزة له على سخخادتهم الذين يلوذ بهم أشخخراف القوم وأقوياؤهم. فنفوا عنه سخخبب السخخيادة المعدودين في عادتهم أراذل محقورين دليال على أ

چ وأنه لو أبعخدهم عنخه التبعوه، ولذلك ورد بعخده   ،من جهتي ذاته وأتبخاعه، وذلك تعريض بأنهم ال يتبعونه ألنهم يترفعون عن مخخالطخة أمثخالهم

كذلك   ،.واألرذال: جمع أرذل المجعول اسخخخما غير صخخخفة29هود:  چٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ     ٹ  ٹ  ڤ    ڀ   ٺ  ٺ   ٺ  ٺٿ
«   أراذل »:  على القياس، أو جمع رذيل على خالف القياس. والرذيل: المحتقر. وأرادوا أنهم من لفيف القوم غير سخخخخخخادة وال أثرياء. وإضخخخخخخافة

لحكاية أن في كالم  ،اذل قومنا. وعبر عنهم بالموصخخخخول والصخخخخلة دون أن يقال: إال أراذلناإلى ضخخخخمير جماعة المتكلمين لتعيين القبيلة، أي أر 
من ضخعفاء القوم   -عليه السخالم -بين قومهم بوصخف الرذالة والحقارة، وكان أتباع نوح  -عليه السخالم  -الذين كفروا إيماء إلى شخهرة أتباع نوح

معنى كالمهم: أي لو كنخت يخا نوح على حق التبعخك العقالء وأهخل الرأي السخخخخخخخخخخخخخخديخد و .(38)ولكنهم من أزكيخاء النفوس ممن سخخخخخخخخخخخخخخبق لهم الهخدى
ل  والمفكرون منا ال أراذلنا السخفهاء. وطوى النص مقالة قالوها فحواها: فإن أردت أن نتبعك فاطرد هؤالء األراذل عن مجالسخك وجماعتك واجع 

 ٢٩هود: چ  ڀ   ٺ  ٺ   ٺ  ٺچ ليه السالم إذ جاء ضمن رده قوله: لنا جماعة من كبراء القوم وملئهم بدليل الرد الذي رد به نوح ع
 : االتباع بدون روية.الرابعاملبحث 

ثم هؤالء الخخذين اتبعوك لم يكن عن ترو منهم وال فكرة وال   قخخال ابن كثير رحمخخه هللا:27هود:    چې   ى  چ   ودل عليهخخا قول هللا تعخخالى
أي: في أول   27هود:   چۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   ى  چ   نظر، بل بمجرد ما دعوتهم أجابوك فاتبعوك ق ولهذا قال:

نراك اتبعخك أول رأيهم، أو ظخاهر رأيهم. أي: ومخا نراك فيمخا يظهر لنخا من الرأي، أو في أول رأينخا، أو ومخا  (.وقخال أبو حيخان: 39)بخاد  الرأي
 واحتمل هذا الوجه معنيين:

أحدهما: أن يريد اتبعك في ظاهر أمرهم، وعسخخى أن تكون بواطنهم ليسخخت معك. والمعنى الثاني: أن يريد اتبعوك بأول نظر وبالرأي الباد  
يعنون أن هؤالء قد غرتهم دعوتك فتسخرعوا قال ابن عاشخور:  و .(40)دون تعقب، ولو تثبتوا لم يتبعوك، وفي هذا الوجه ذم الرأي غير المروي 
أي: إنما اتبعوك من غير تفكر وروية، بل بمجرد : السخعدي(.وقال 41)إلى متابعتك ولو أعادوا النظر والتأمل لعلموا أنك ال تسختحق أن تتبع

حق المبين تدعو إليه بداهة العقول، وبمجرد ما يصخخخل ما دعوتهم اتبعوك، يعنون بذلك، أنهم ليسخخخوا على بصخخخيرة من أمرهم، ولم يعلموا أن ال
والمقصخخخخخخخخخخخخخخود أن هؤالء الخذين اتبعوك .(42)إلى أولي األلبخاب، يعرفونخه ويتحققونخه، ال كخاألمور الخفيخة، التي تحتخاج إلى تخأمخل، وفكر طويخل

الخذي يظهر لهم دون تخأمخل ومتخابعخة   نخاقصخخخخخخخخخخخخخخو عقول يتبعون أي داع يخخدعهم من غير رويخة وال عقخل وال تفكير بخل ينخدفعون مع بخاد  الرأي
 وتمحيص.
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 : عدم الفضيلةاخلامساملبحث 
يقول: ومخخا نتبين لكم علينخخا من فضخخخخخخخخخخخخخخخخل نلتموه قخخال الطبري رحمخخه هللا:  27هود:    چى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  چ   ودل عليهخخا قولخخه تعخخالى

فنتبعكم طلب  ذلك الفضخخخخل، وابتغاء  ما أصخخخخبتموه بخالفكم إيانابمخالفتكم إيانا في عبادة األوثان إلى عبادة هللا وإخالص العبودة له،  
وقال .(43)

هم ال يرون ذلكق ألنهم عمي عن قال ابن كثير:  .(44)وما نرى لكم علينا من فضخخل أي ما ثم شخخيء تسخختحقون به االتباع والطاعةابن عطية: 
يعمهون، وهم األفاكون الكاذبون، األقلون األرذلون، وفي الحق، ال يسخخخخخخخخخخخخمعون وال يبصخخخخخخخخخخخخرون: بل هم في ريبهم يترددون، في ظلمات الجهل  

ٍل بعد االتباع، أي ما نرى فيك وفيهم بعد االتباع فضخخخخيلة علينا لنتبع، (4٥)الخرة هم األخسخخخخرون  .وقال األلوسخخخخي: وكأنا مرادهم نفي رؤية ف ضخخخخ 
ٍل لهم   -وحاشخاهم  -بأن متبعيهوإال فهم قد نفوا أوال أفضخليته عليه السخالم في قولهم ما ن راك  إلا، وصخرحوا   أراذل، وهو مسختلزم لنفي رؤية ف ضخ 

تبعية عليهم، وقيل: إن هذا تأكيد لما فهم أوال، وقيل: الخطاب ألتباعه عليه السخخخالم فقط فيكون التفاتا، أي ما نرى لكم علينا شخخخرف في تلك ال
لى أن يكون مراد المأل من جوابهم له عليه السخخالم حين دعاهم لنوافقكم فيها، وحمل الفضخخل على التفضخخل واإلحسخخان في احتمالي الخطاب ع

بذلك، إلى ما دعاهم إليه أنا ال نتبعك وال نترك ما نحن عليه لقولك ألنك بشر مثلنا ليس فيك ما يستدعي نبوتك وكونك رسول هللا تعالى إلينا 
ا يسخخختدعي ذلك وخفي عنا، وأيضخخخا لسخخخت ذا تفضخخخل علينا ليكون وأتباعك أراذل اتبعوك من غير تأمل وتثبت، فال يدل اتباعهم على أن فيك م

ق تفضخخخخخخخلك داعيا لنا لموافقتك كيفما كنت، وال أتباعك ذوو تفضخخخخخخخل علينا لتوافقهم وإن كانوا أراذل مراعاة لحق التفضخخخخخخخل، فإن اإلنسخخخخخخخان قد يواف
.وقال ابن عاشخخخخخور: ولما وصخخخخخفوا كل فريق من (46)نه شخخخخخيئاالرذيل لتفضخخخخخله وال يبالي بكونه رذيال لذلك مما يدور في الخلد إال أن في القلب م

ا التابع والمتبوع بما ينفي سخخخخيادة المتبوع وتزكية التابع جمعوا الوصخخخخف الشخخخخامل لهما. وهو المقصخخخخود من الوصخخخخفين المفرقين. وذلك قولهم: وم
سخخخخيدا   -عليه السخخخخالم -يؤمنوا به حتى يكون نوح  وأتباعه فضخخخخل على الذين لم  -عليه السخخخخالم -نرى لكم علينا من فضخخخخل، فنفوا أن يكون لنوح

م لهم ويكون أتباعه مفضخخخخخخلين بسخخخخخخيادة متبوعهم.والفضخخخخخخل: الزيادة في الشخخخخخخرف والكمال، والمراد هنا آثاره وعالماته ألنها التي ترى، فجعلوا عد
تفاء رؤيتها دليال على انتفائها إذ لو ظهور فضخخخخخخل لهم عليهم دليال على انتفاء فضخخخخخخلهم، ألن الشخخخخخخيء الذي ال تخفى آثاره يصخخخخخخح أن يجعل ان

.ومعنى كالمهم: أي ال نرى لك ولمن يؤازرك في دعوتك من الذين آمنوا بك وبرسخخخخخخخخخخخالتك واتبعوك من فضخخخخخخخخخخخل ما تمتازون به  (47)ثبتت لرئيت
يوية. والمراد: وما نرى علينا من مال أو جاه أو مكانة اجتماعية أو قصخخخخخور وجنات أو غير ذلك مما يعتبرونه فضخخخخخال بحسخخخخخب مفهوماتهم الدن

لكم علينا من فضخخخخخخخخخخخل تسخخخخخخخخخخختحقون به أن ننتمي إليكم ونتبع طريقتكم ونترك ما نحن عليه وما كان عليه آباؤنا من قبل وما نرى لكم علينا من 
 فضل في فهم أو علم أو معجزات وخوارق عادات.

 املبحث السادس: االتهام بالكذب.
وتخأويخل الكالم: بخل نظنخك، يخا نوح، في دعواك أن هللا ابتعثخك إلينخا  قخال الطبري:  27هود:    چوئ  ۇئ  ۇئ     ۆئ  چ   ودل عليهخا قولخه تعخالى

بل ما نظنكم ونعتقدكم اال كاذبين في دعويكم مفترين فيها طالبين الرياسخخخخخة والثروة بسخخخخخببها بال  وقال صخخخخخاحب الفواتح االلهية:.(48)رسخخخخخوال كاذًبا
جميعا لكون كالمكم واحدا ودعوتكم واحدة أو إياك   27هود:   چوئ  ۇئ  ۇئ     ۆئ  چ .وقال األلوسخخخخخخي:  (49)اظهار معجزة وبينة واضخخخخخخحة

وكذبوا في قولهم هذا، فإنهم رأوا من اليات   27هود:  چوئ  ۇئ  ۇئ     ۆئ  چ  وقال السخخخخخخعدي:،(٥0)في دعوى النبوة وإياهم في تصخخخخخخديقك

بأنه ليس نبيا وال رسوال حقا إلى   فهؤالء القوم قد ارتقوا من الظن التوهمي.(٥1)التي جعلها هللا مؤيدة لنوح، ما يوجب لهم الجزم التام على صدقه
بين ظن زعموه ظنا قويا بسبب الشبهات التي أوردوها سابقا. ومع أن تلك الشبهات ال يلزم منها عقال أن يكون نوح عليه السالم ومن اتبعه كاذ

أت لهم أمور زعموا بها أنهم يدعون  لكنهم اتخذوها ذرائع إلعالن ظنهم بأن نوحا ومن اتبعه كاذبون ال متوهمون يحسبون أنهم على حق إذ تهي
 دعوة حق. أي: وما نظنكم واهمين، بل نظنكم كاذبين.

 املبحث السابع: استعجال العذاب
قال الرازي:  ٣٢هود:    چڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ں  ں    ڻ   ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  چ   ودل عليها قوله تعالى عن قوم نوح:

ولما حجهم عليه السالم وأبرز لهم  (.وقال األلوسي:  ٥2) استعجلوا العذاب الذي كان يتوعدهم به، فقالوا: فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين
نا من العذاب المعجل د  أرادوا  ولذلك  (.وقال ابن عاشور:  ٥3)ما ألقمهم به الحجر ضاقت عليهم الحيل وعيت بهم العلل. وقالوا: ف أ ت نا ب ما ت ع 

(.وقال  ٥4) طي بساط الجدال، وأرادوا إفحامه بأن طلبوا تعجيل ما توعدهم من عذاب ينزل بهم كقوله آنفا: إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم
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والمعنى: قال قوم نوح في الوسيط:  لزحيليدكتور ا ال(.وقال ٥٥) إلى االستعجال بالعذاب -من جهلهم وظلمهم  -ولهذا عدلوا  الشيا السعدي:
ك له: قد طال منك هذا الجدال، وهو المراجعة في الحجة ومقابلة األقوال ومناقشتها حتى تقع الغلبة، فأتنا بما تعدنا به من العذاب والهال

عائك أن هللا يعذبنا على عصيانه في الدنيا قبل الخرة سالم  وهذا تحد منهم لنبي هللا نوح عليه ال.(٥6)المعجل في الدنيا، إن كنت صادقا في ادا
انوا  بأن يأتيهم بما كان ينذرهم به من إهالك رباني شامل لهم في الحياة الدنيا غير العذاب الذي سوف يالقونه يوم الدين وهم بهذا التحدي ك

 يتوهمون أنه غير صادق فيما يعدهم به بالغا عن ربه وغير صادق في أنه نبي هللا ورسوله لطول اإلمهال الرباني لهم.

 ادعاء عدم احلجة :الثامناملبحث 
ومن المعلوم أنه عليه السخخخخخخالم كان قد أظهر المعجزات إال أن قال الرازي: ٥3هود:   چىئ  يئ  جب  حب  خب         چ   ودل عليها قوله تعالى

المعنى: ما جئتنا بآية تضخطرنا إلى اإليمان بك ونفوا : ابن عطيةوقال .(٥7)القوم بجهلهم أنكروها، وزعموا أنه ما جاء بشخيء من المعجزات
أن تكون معجزاته آية بحسخب ظنهم وعماهم عن الحق، كما جعلت قري  القرآن سخحرا وشخعرا ونحو هذا، وقد قال رسخول هللا صخلى هللا عليه 

بأن هودا وغيره من الرسخل لهم معجزات الحديث، وهذا يقضخي    (٥8)»ما من نبي إال وقد أوتي من اليات ما مثله آمن عليه البشخر«  وسخلم:
وافتتاح كالمهم بالنداء يشير إلى االهتمام بما سيقولونه، وأنه جدير بأن يتنبه له ألنهم نزلوه وقال ابن عاشور:  .(٥9)وإن لم يعين لنا بعضها

تعمال منزلة البعيد لغفلته فنادوه، فهو مستعمل في معناه الكنائي أيضا. وقد يكون مرادا منه مع ذلك توبيخه ولومه فيكون كناية ثانية، أو اس
وإن   ٥9هود:    چہ  ہھ  ھ  ھ    ھ  چ   بهتخان ألنخه أتخاهم بمعجزات لقولخه تعخالى:  ،جئتنخا ببينخةالنخداء في حقيقتخه ومجخازه.وقولهم: مخا  
.ولعل آيته أنه وعدهم عند بعثته بوفرة األرزاق واألوالد واطراد الخصخخخخخخب وفرة مطردة ال -عليه السخخخخخخالم  -كان القرآن لم يذكر آية معينة لهود
فصخلت:  چ   ک  گ  گ  گ  گچ   قوله تعالى:  خارقة لعادة النعمة في األمم، كما يشخير إليهبحيث كانت   ،تنالهم في خاللها نكبة وال مصخيبة

.وفي الحديث الصخخخخخخخخخخخخخحيح أن رسخخخخخخخخخخخخخول هللا صخخخخخخخخخخخخخلى هللا عليه وسخخخخخخخخخخخخخلم قال: »ما من األنبياء نبي إال أوتي من اليات ما مثله آمن عليه 1٥
لم تكن طبقا لمقترحاتهم. وجعلوا ذلك علة لتصخخخخخخخميمهم   -عليه السخخخخخخخالم  -أرادوا أن البينات التي جاءهم بها هود الحديث.وإنما(  60)البشخخخخخخخر«

إن كان قصخدهم بالبينة البينة التي يقترحونها، فهذه غير الزمة للحق، بل الالزم أن رحمه هللا:   السخعدي(.وقال الشخيا 61)على عبادة آلهتهم
ما جاء به، وإن كان قصخخخدهم أنه لم يأتهم ببينة، تشخخخهد لما قاله بالصخخخحة، فقد كذبوا في ذلك، فإنه ما جاء يأتي النبي بآية تدل على صخخخحة  

ال نبي لقومه، إال وبعث هللا على يديه، من اليات ما يؤمن على مثله البشخخخخخر.ولو لم يكن له آية، إال دعوته إياهم إلخالص الدين هلل وحده 
خلق جميل، والنهي عن كل خلق ذميم من الشخخخخخرك باهلل، والفواح ، والظلم، وأنواع المنكرات، مع ما شخخخخخريك له، واألمر بكل عمل صخخخخخالح، و 

من الصخخخفات التي ال تكون إال لخيار الخلق وأصخخخدقهم، لكفى بها آيات وأدلة على صخخخدقه.بل أهل   -  عليه السخخخالم  - هو مشخخختمل عليه هود
مجرد الخوارق، التي يراها بعض الناس، هي المعجزات فقط. ومن آياته، وبيناته الدالة    العقول، وأولو األلباب، يرون أن هذه الية، أكبر من

ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  چ على صخخخخدقه، أنه شخخخخخص واحد، ليس له أنصخخخخار وال أعوان، وهو يصخخخخري في قومه، ويناديهم، ويعجزهم، ويقول لهم: 

وهم األعخخداء  ٥٥  -  ٥4هود:    چڤ  ڤ   ڀ    ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ چ ٥٦هود: چ   ڦ
الخذين لهم السخخخخخخخخخخخخخخطوة والغلبخة، ويريخدون إطفخاء مخا معخه من النور، بخأي طريق كخان، وهو غير مكترث منهم، وال مبخال بهم، وهم عخاجزون ال 

 .(62)يقدرون أن ينالوه بشيء من السوء، إن في ذلك ليات لقوم يعقلون 
 واجلنون: الرمي باخلبل التاسعاملبحث 

معناه ما نقول إال أن بعض اللهة لما :  ابن عطيةقال  ٥4هود:   چ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ  ودل عليها قوله تعالى عن قوم هود
سخخخخببتها وضخخخخللت عبدتها أصخخخخابك بجنون، يقال: عر يعر واعترى يعتري إذا ألم بالشخخخخيء، فحينئذ جاهرهم هود عليه السخخخخالم بالتبري من أوثانهم 

على كيده هم وأصخخخخخنامهم، ويذكر أن هذه كانت له معجزة وذلك أنه حرض جماعتهم عليه مع انفراده وقوتهم وكفرهم فلم يقدروا على وحضخخخخخهم 
اسخخخخختئناف بياني ألن قولهم: وما نحن   ٥4هود: چ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ  وجملةوالتنوير:   التحريروقال في .(63)نيله بسخخخخخوء

أي  لك بمؤمنين من شخخخأنه أن يثير للسخخخامع ومن معه في أنفسخخخهم أن يقولوا إن لم تؤمنوا بما جاء به أنه من عند هللا فماذا تعدون دعوته فيكم،
واالعتراء:  اللهة لدكوه دكا.نقول إنك ممسخخخخخخخخوس من بعض آلهتنا، وجعلوا ذلك من فعل بعض اللهة تهديدا للناس بأنه لو تصخخخخخخخخدى له جميع  

النزول واإلصخخخخخابة. والباء للمالبسخخخخخة، أي أصخخخخخابك بسخخخخخوء. وال شخخخخخك أنهم يعنون أن آلهتهم أصخخخخخابته بمس من قبل أن يقوم بدعوة رفض عبادتها 
جعلوا سخخخخخخبب لسخخخخخخبب آخر، وهو كالم غير جار على انتظام الحجة، ألنه كالم ملفق من نوع ما يصخخخخخخدر عن السخخخخخخفسخخخخخخطائيين، فجعلوه مجنونا و 
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أي: أصخخخابتك : السخخخعديوقال .(64)جنونه مسخخخا من آلهتهم، ولم يتفطنوا إلى دخل كالمهم وهو أن اللهة كيف تكون سخخخببا في إثارة ثائر عليها
بخبال وجنون، فصخخخخخخرت تهذي بما ال يعقل. فسخخخخخخبحان من طبع على قلوب الظالمين، كيف جعلوا أصخخخخخخدق الخلق الذي جاء بأحق الحق، بهذه 

والمعنى: أن هودا عليه السالم لعله نزل به مكروه ساءه كعارضة .(6٥)، التي يستحي العاقل من حكايتها عنهم لوال أن هللا حكاها عنهمالمرتبة
مرض أو مصخخخخيبة في مال أو نحو ذلك. فقال كبراء كفار قومه له: ما نقول بشخخخخأن ما نزل بك إال أصخخخخابك بعض آلهتنا بسخخخخوء أي: ولو اجتمع 

 ضرك ألهلكوك أو ألنزلوا بك من المصائب أكثر مما أنزل بك بعضهم. كل آلهتنا على
 املبحث العاشر: الشك.

أوجبوا أنهم في شخخخخخخخخك من أمره :  قال ابن عطية62هود:   چحخ  مخ  جس  حس  خس   مس       حص  مص   چ   ودل عليها قوله تعالى نقال عن قوم صخخخخخخخخالح
والحال انه إننا لفي شخخخك وتردد عظيم مما تدعونا :  الفواتح(.وقال صخخخاحب 66)مرتبته من الشخخخكوأقاويله، وأن ذلك الشخخخك يرتابون به زائدا إلى  

لخه المعبود بخالحق وكخذا من بطالن آلهتنخا القخديمخة التي قخد وجخدنخا آبخاءنخا لهخا عخابخدون مريخب ذي ريبخة منتهيخة الى كمخال اإلنكخار إليخه من وحخدة اإل
.والمعنى: وإننا لفي شخك مما تدعوننا إليه من عبادة هللا وحده وترك عبادة ما يعبد  (67)تصخديقكيضخا لم تأت ببينة معجزة تلجئنا الى  أنك أمع 

ا آباؤنا إذ لم نصخخخخخخخل بعد إلى االقتناع بأن ما تدعوننا إليه هو الحق وهذا الشخخخخخخخك يوقعنا في الريب من غايتك النفسخخخخخخخية إذ تدعونا إلى خالف م
ن أعمال وعادات وما عليه آباؤنا وشخخخخخخخخكنا هذا يجعلنا نرتاب في أنك تريد ملكا أو إمارة أو زعامة أو نحن عليه في تقاليدنا الدينية وموروثاتنا م
 رياسة في قومنا وهذا أمر يقلقنا ويزعجنا.
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