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  مقدمة
  األعراف} )١٧٦(فَاقْصص الْقَصص لَعلَّهم يتفَكَّرونَ{ احلمد هللا القائل

احلمد هللا الذي رغبنا يف أن نقص القصص لالعتبار واالتعاظ والتفكر 
ـ  اة فنقتـاد  فيها واالستفادة منها وخاصة إذا كانت لنا أحوال مش

  بأصحاب هذه القصص
والصالة والسالم على رسول اهللا الذي وضح لنا القصص اليت قصها 

  اهللا علينا يف القرآن 
  وهذه الرسالة هي قصة هود عليه السالم

  
  كتبها

  عبد القادر بن حممد بن حسن أبوطالب
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  قصة هود عليه السالم
بعده واختاذ كل بعد موت نوح عليه السالم واقتسام ولده األرض من 

أي عاد إرم وهم عـاد  قوم عاد طغى وبغى ففريق منهم مساكنهم ، 
بن عوض بن إرم بن سام اعاد هو ينسبون إليه الذي  عادو، )  ١( األوىل

جبارين طوال القامة مل يكن مثلهم  اًقومكانوا و، عليه السالم بن نوح 
لَفَاَء من بعد قَومِ نوحٍ واذْكُروا إِذْ جعلَكُم خ{:فيهم تعاىل  كما قال، 

، فأرسل اهللا إليهم هود عليه  )٦٩اآليـة  : األعراف(} وزادكُم في الْخلْقِ بسطَةً
  السالم

  قصة هود عليه السالموهذه هي 
بن عبد اهللا بن رباح بن اجللود بن عاد بن عوض بن إرم بن هو هود 

  )٣( بالعربـية هو أول من تكلمو )٢(سام بن نوح عليه السالم 

                                                 
 . وأما عاد الثانية فمتأخرة كما سيأيت بـيان ذلك يف موضعه ١
  المبن شاخل بن إرفخشذ بن سام بن نوح عليه السقيل هو هود  ٢
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عربـاً يسـكنون    ت هذه القبيلـة نوكا األوىل وكان من قبـيلة عاد
ت األحقاف وهي جبال الرمل، وكانت باليمن من عمان وحضـرمو 

وكـانوا   مغيثواسم واديهم  الشحر بأرض مطلة على البحر يقال هلا
أَلَم {: كثرياً ما يسكنون اخليام ذوات األعمدة الضخام كما قال تعاىل

 كبلَ رفَع فكَي رتادمالْع ذَات مإِر ادـي  { وهي ) ٧ـ   ٦اآليتان : الفجر }بِعالَّت
ي الْبِالَدا فثْلَهم لَقخي ٨اآلية : الفجر(} لَم(   

                                                                                                                 
غري ذلـك  : وقيل. أول من تكلم ا نوح: وقال غريه.وزعم وهب ابن منبه أن أباه أول من تكلّم ا ٣

: ويف صحيح ابن حبان عن أبـي ذر يف حديثه الطويل يف ذكر األنبـياء واملرسلني قال فيـه . واهللا أعلم
»بيعشو حالصو ودربِ هالع نةٌ معبأَر مهنم ا ذَرا أَبي كـيبنويقال للعرب الـذين كـانوا قبـل    . »و

عاد، ومثود، وجرهم، وطسم، وجديس، : منهم: وهم قبائل كثرية. العرب العاربة: إمساعيل عليه السالم
  .وأميم، ومدين، وعمالق، وعبـيل، وجاسم، وقحطان، وبنو يقطن، وغريهم

وكان إمساعيل بن إبراهيم عليهما السالم . ن إبراهيم اخلليلوأما العرب املستعربة فهم من ولد إمساعيل ب
وكان قد أخذ كالم العرب من جرهم الذين نزلوا عند أمـه  . أول من تكلّم بالعربـية الفصيحة البليغة

هاجر باحلرم ، ولكن أنطقه اهللا ا يف غاية الفصاحة والبـيان وكذلك كان يتلّفظ ا رسول اهللا صلى اهللا 
  .عليه وسلم
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كانوا أهل و األصنام بعد الطوفان واأول من عبدقبيلة كانت هذه الو
لآلخر ضمور وللثالث و يقال ألحدها ضراوكان أصنامهم  أوثان ثالثة

إفراده بالعبـادة  إىل توحيد اهللا وهوداً عليه السالم ، فدعاهم  )٤(اهلبا
مل و! من أشد منا قوةً : غريه وترك ظلم الناس ، فكذبوه وقالوا دون 

   يؤمن ود منهم إال قليل
  .أشد أهل زمام يف اخللقة والشدة والبطش وكانوا
تمردين يف عبادة األصنام فأرسل اهللا عرباً جفاة كافرين عتاة م واوكان

  فيهم رجالً منهم يدعوهم إىل اهللا وإىل إفراده بالعبادة واِإلخالص له 
أمرهم بعبادة اهللا ورغّبهم يف طاعته واستغفاره ووعدهم على ذلـك  
: خري الدنيا واآلخرة وتوعدهم على خمالفة ذلك عقوبة الدنيا واآلخرة

) ٦٦اآليـة  : األعراف(} روا من قَومه إِنا لَنراك في سفَاهةقَالَ الْمُأل الَّذين كَفَ{

ي هذا األمر الذي تدعونا إليه سفه بالنسبة إىل ما حنن عليه من عبادة أ

                                                 
  صدا، وصمودا، هرا  قيل أمساء أصنامهم ٤
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هذه األصنام اليت يرجتى منها النصر والرزق ومع هـذا نظـن أنـك    
  .تكذب يف دعواك أن اهللا أرسلك

}بِـي س سمِ لَيا قَوقَالَ ينيالَمالع بر نولٌ مسي رنلَكةٌ واألعراف(} فَاه :

أَبلِّغكُم رِسـاالَت  {أي ليس األمر كما تظنون وال ما تعتقدون  )٦٧اآلية 
نيأَم حاصن ا لَكُمأَنـي وبوالبالغ يسـتلزم عـدم    )٦٨اآليـة  : األعراف(} ر

لنقص منه، ويستلزم إبالغه الكذب يف أصل املبلّغ وعدم الزيادة فيه وا
بعبارة فصيحة وجيزة جامعة مانعة ال لُبس فيهـا وال اخـتالف وال   

  .اضطراب
وهو مع هذا البالغ على هذه الصفة يف غاية النصح لقومه والشـفقة  
عليهم واحلرص على هدايتهم ال يبتغى منهم أجراً وال يطلب منـهم  

ه والنصـح خللقـه ال   جعالً بل هو خملص هللا عز وجلّ يف الدعوة إلي
فإن خري الدنيا واآلخرة كله يف يديه  يطلب أجره إالّ من الذي أرسله،

يا قَومِ الَ أَسأَلُكُم علَيه أَجراً إِنَّ أَجـرِي إِالَّ  {: وهلذا قال. وأمره إليه
بـه  أي مالكم عقل متيزون  )٥١اآلية : هود(} علَى الَّذي فَطَرنِي أَفَالَ تعقلُونَ
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وتفهمون أين أدعوكم إىل احلق املبـني الذي تشهد به فطركم الـيت  
خلقتم عليها وهو دين احلق الذي بعث اهللا به نوحاً وأهلك من خالفه 

  من اخللق وها أنا أدعوكم إليه 
يا هود ما جِئْتنا بِبـينة وما نحن بِتارِكي آلهتنـا  { وقال قوم هود له 

لقَو نـا   عنتهآل ـضعب اكرتقُولُ إِالَّ اعإِنْ ن نِنيمؤبِم لَك نحا نمو ك
يقولون ما جئتنا خبارق يشهد لك بصدق مـا   )٥٤ـ   ٥٣اآليتان : هود(} بِسوٍء

جئت به وما حنن بالذين نترك عبادة أصنامنا عن جمرد قولك بال دليل 
نك جمنون فيما تزعمه وعنـدنا  أقمته وال برهان نصبته، وما نظن إالّ أ

إمنا أصابك هذا ألن بعض آهلتنا غضب عليك فأصـابك يف عقلـك   
قَالَ إِنـي أُشـهِد اللَّـه    { : وهو قوهلم. فاعتراك جنون بسبب ذلك

واشهدوا أَني برِيٌء مما تشرِكُونَ من دونِه فَكيدونِي جميعـاً ثُـم الَ   
ونرنظ٥٥ـ  ٥٤آليتان ا: هود(} ت (.  

وهذا حتد منه هلم وترب من آهلتهم وتنقص منه هلا وبـيان أا ال تنفـع  
فإن كانت كما . شيئاً وال تضر وأا مجاد حكمها حكمه وفعلها فعله
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تزعمون من أا تنصر وتنفع وتضر فها أنا بريء منـها العـن هلـا    
ميع ما ميكنكم أن تصـلوا إليـه   فَكيدونِي ثُم الَ تنظرون أنتم مجيعاً جب

وتقدروا عليه وال تؤخروين ساعة واحدة وال طرفة عني فإين ال أبـايل  
إِني توكَّلْت علَى اللَّه ربــي  {بكم وال أفكر فيكم وال أنظر إليكم 

وكـل  أي أنا مت )٥٦اآلية : هود(} وربكُم ما من دآبة إِالَّ هو آخذٌ بِناصيتها 
على اهللا ومتأيد به وواثق جبنابه الذي ال يضيع من الذ به واستند إليه 

  .ولست أتوكل إالّ عليه وال أعبد إالّ إياه فلست أبايل خملوقاً سواه،
وهذا وحده برهان قاطع على أن هوداً عبد اهللا ورسوله، وأم علـى  

نـالوا   جهل وضالل يف عبادم غري اهللا ألم مل يصلوا إليه بسوء وال
منه مكروهاً، فدل على صدقه فيما جاءهم به، وبطالن ما هم عليـه  

  .وفساد ما ذهبوا إليه
}  مـاهفْنرأَتو ةرقَاِء اآلخوا بِلكَذَّبوا وكَفَر ينالَّذ همقَو نُأل مقَالَ الْمو

مما تأْكُلُونَ منه ويشرب  في الْحياة الدنيا ما هذَا إِالَّ بشر مثْلُكُم يأْكُلُ
   كُمـدعونَ أَيـراسإِذاً لَخ كُمإِن ثْلُكُماً مرشب متأَطَع نلَئونَ وبرشا تمم

  هود 
 وإبنه إمساعيل عليه السالم

 

 

 )٣٥ـ   ٣٣اآليـات  : املؤمنون(} أَنكُم إِذَا متم وكُنتم تراباً وعظَاماً أَنكُم مخرجونَ
أَكَانَ للناسِ عجباً {: قال تعاىل، يبعث اهللا رسوالً بشرياً  استبعدوا أن

اسرِ النذأَنْ أَن مهنلٍ مجا إِلَى رنيح٢اآلية : يونس(} أَنْ أَو( .  
وما منع الناس أَنْ يؤمنوا إِذْ جاَءهم اهلُدى إِالَّ أَنْ قَـالُوا  {: وقال تعاىل
ثَ اللّهعـونَ     أَبشمكَـةٌ يالَئضِ مـي اَْألركَانَ ف والً قُلْ لَوسراً رشب

  ) .٩٥ـ ٩٤اآليتان :اِإلسراء(} مطْمئنين لَنزلْنا علَيهِم من السماِء ملَكَاً رسوالً
م مخرجـونَ  أَيعدكُم أَنكُم إِذَا متم وكُنتم تراباً وعظَاماً أَنكُ{: وقوله

هيهات هيهات لما توعدونَ إِنْ هي إِالَّ حياتنا الدنيا نموت نحيا ومـا  
   لَـه ـنحا نماً وبكَذ لَى اللّهى عرلٌ افْتجإِالَّ ر وإِنْ ه نيوثعببِم نحن

 نِنيمؤاستبعدوا املعـاد وانكـروا قيـام     .) ٣٩ــــ  ٣٥اآليات : املؤمنون(} بِم
ت هيهات أي بعيد هيها: األجساد بعد صريورا تراباً وعظاماً، وقالوا

وهذا كلّه كذب وكفر وجهل وضالل وأقوال باطلة ، بعيد هذا الوعد
  وخيال فاسد بال برهان والَ دليل 
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ـ {: وقال هلم فيما وعظهم به ونَ وتتخـذُونَ  أَتبنونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيةً تعبثُ
أتبنـون  : يقول هلم )١٢٩ـــــ   ١٢٨اآليتان : الشعراء(} مصانِع لَعلَّكُم تخلُدونَ

بكل مكان مرتفع بناًء عظيماً هائالً كالقصور وحنوها تعبثون ببنائهـا  
ألنه ال حاجة لكم فيه، وما ذاك إالّ ألم كانوا يسكنون اخليام كمـا  

: الفجـر (} ات الْعماد الَّتي لَم يخلَق مثْلُها في الْـبِالَد إِرم ذَ{ : قال تعاىل

أن رجـاء   .كانوا يسكنون األعمدة اليت حتمل اخليامف )٨ـــــ   ٦اآليات 
وإِذَا بطَشـتم  {وقال هلـم هـود   عمروا يف هذه الدار أعماراً طويلة ي

ونيعأَطو قُوا اللّهفَات ارِينبج متطَشـونَ   بلَمعا تبِم كُمدي أَمقُوا الَّذاتو
أَمدكُم بِأَنعامٍ وبنِني وجنات وعيون إِني أَخاف علَيكُم عـذَاب يـومٍ   

  ) .١٣٥ــــ  ١٣٠اآليات : الشعراء(} عظيمٍ
ر ما كَانَ يعبد آباؤنا أَجِئْتنا لنعبد اللّه وحده ونذَ{: وقالوا له مما قالوا

نيقادالص نم تا إِنْ كُنندعا تا بِمنأي أجئتنا لنعبـد   )٧٠اآلية : األعراف(} فَأْت
فإن كنت صـادقاً  . اهللا وحده وخنالف آباءنا وأسالفنا وما كانوا عليه
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 فيما جئت به فأتنا مبا تعدنا من العذاب والنكال، فإنا ال نؤمن بك وال
  .نتبعك وال نصدقك

سواٌء علَينا أوعظْت أَم لَم تكُن من الواعظني إِنْ هذَا إِالَّ خلُق {: قالواو
ذَّبِـنيعبِم نحا نمو لِّنيأي أن هذا الـدين   )١٣٨ـ   ١٣٦اآليات : الشعراء(} اَألو

ول عنه وال الذي حنن عليه دين اآلباء واألجداد من أسالفنا ولن نتح
  .}وما نحن بِمعذَّبِـني{.نتغري وال نزال متمسكني به

قَد وقَع علَيكُم من ربكُم رِجس وغَضب أَتجادلُوننِي في أَسماٍء : قال{
اللّه بِها من سلْطَان فَـانتظروا إِنـي    سميتموها أَنتم وآباؤكُم ما نزلَ

رِينظتنالْم نم كُمعـذه املقالـة    )٧١اآليـة  : األعراف(} م أي قد استحقيتم
الرجس والغضب من اهللا أتعارضون عبادة اهللا وحده ال شـريك لـه   
بعبادة أصنام أنتم حنتموها ومسيتموها آهلـة مـن تلقـاء أنفسـكم،     

  باؤكم ما نزل اهللا ا من سلطانيها أنتم وآإصطلحتم عل
ي مل يرتل على ما ذهبتم إليه دليالً وال برهاناً وإذا أبـيتم قبول احلق أ

 ، ومتاديتم يف الباطل، وسواء عليكم أيتكم عمـا أنـتم فيـه أم ال   
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فانتظروا اآلن عذاب اهللا الواقع بكم وبأسه الذي ال يرد ونكاله الذي 
دصال ي.  

 ا قَليلٍعم{  تعاىل قَالَ )٢٦اآليـة  : املؤمنون(} رب انصرنِي بِما كَذَّبون{ قال و
  . )٤١ــــ  ٤٠اآليتان : املؤمنون(} يصبِحن نادمني لَ

: تعـاىل  قولهفمجمالً اىل خرب إهالكهم جممالً ومفصالً وقد ذكر اهللا تع
}بِر هعم ينالَّذو اهنيجا فَأَنما وناتوا بِآيكَذَّب ينالَّذ ابِرا دنقَطَعا ونم ةمح

نِنيمؤوا ماً {: تعاىل  قولهو )٧٢اآلية : األعراف(} كَانودا هنيجا ننراَء أَما جلَمو
 يظذَابٍ غَلع نم ماهنيجنا ونم ةمحبِر هعوا منآم ينالَّذو  ـادع لْكتو

جحدوا بِآيات ربهِم وعصوا واتبعوا أَمر كُلِّ جبارٍ عنِيد وأُتبعوا فـي  
هذه الدنيا لَعنةً ويوم الْقيامة أَالَ إِنَّ عاداً كَفَروا ربهم أَالَ بعداً لعاد قَومِ 

دوـ  ٥٨اآليات : هود(} ه فَكَذَّبوه فَأَهلَكْناهم إِنَّ فـي  {: وقال تعاىل )٦٠ ــــ
  يمحالـر زِيزالْع ولَه كبإِنَّ رو نِنيمؤم مها كَانَ أَكْثَرمةً وآلي كذَل{ 

   )١٤٠ـ  ١٣٩اآليتان :الشعراء
  

  هود 
 وإبنه إمساعيل عليه السالم

 

 

  وأما تفصيل إهالكهم 
عنهم املطر ثالث سنني  اهللا تعاىلا أبوا إالّ الكفر باهللا عز وجلّ أمسك مل

حىت جهدهم ذلك وكان الناس إذا جهدهم أمر يف ذلك الزمان فطلبوا 
من اهللا الفرج منه إمنا يطلبونه حبرمه ومكان بـيته، وكان معروفاً عند 
أهل ذلك الزمان وبه العماليق مقيمون، وهم من ساللة عمليـق بـن   

له معاوية بـن  الوذ بن سام بن نوح وكان سيدهم إذ ذاك رجالً يقال 
  بكر، وكانت أمه من قوم عاد وامسها جلهدة ابنة اخليربي

فبعث عاد وفداً قريباً من سبعني رجالً ليستقوا هلم عند احلرم فمـروا  
بِمعاوِيةَ بن بكر بظاهر مكة فرتلوا عليه فأقاموا عنده شهراً يشـربون  

. ا إليه يف شهراخلمر وتغنيهم اجلرادتان قينتان ملُعاوِيةَ وكانوا قد وصلو
م وأخذته شفقة علـى قـومه  شق عليه ذلك فلما طال مقامهم عنده 

 وقال هلك أخوايل ، واستحيا أن يأمر الوفد باخلروج إىل ما بعثوا لـه 
يعرض هلـم باالنصـراف   عمل شعراً فاستحيا أن يأمرهم باالنصراف 
   وأمر القينتني أن تغنيهم به فقاال



  هود 
 وإبنه إمساعيل عليه السالم

 

 

قُم كحيا قيلُ وأال ي ا غماما       منفهينحنمي لّ اللَّهلَع  
  قَد أَمسوا الَ يبِـينونَ الكَالَما       فيسقى أرض عاد إنَّ عاداً

  بِه الشيخ الكَبِـري والَ الغالَما    من العطَشِ الشديد فَلَيس نرجو
  قَد أَمست نِساؤهم أَيامىفَ          وقَد كَانت نِساؤهم بِخيرٍ
  والَ يخشى لعادي سهاما         وإِنَّ الوحش يأْتيهم جِهاراً
متيهتا اشيما فنهه متأَنا           واممت لُكُملَيكُم وارهن  
  وا التحيةَ والسالَماوالَ لُقُّ         فَقُبح وفْدكُم من وفْد قَومٍ

  فعند ذلك تنبه القوم لما جاؤوا له فنهضوا إىل احلرم
ودعوا لقومهم، فدعا داعيهم وهو قيل ابن عرت فأنشأ اهللا سـحابات  
ثالثاً بـيضاء ومحراء وسوداء، مث ناداه مناد من السماء اختر لنفسك 

إا أكثر اخترت السحابة السوداء ف: لقومك من هذا السحاب فقال
. السحاب ماء، فناداه مناد اخترت رماداً رمدداً ال تبقي من عاد أحداً

وهـم  . إال جعلته مهداً إال بين اللوذية اهلمدا. ال والداً يترك وال ولداً

  هود 
 وإبنه إمساعيل عليه السالم

 

 

بطن من عاد كانوا مقيمني مبكة، فلم يصبهم ما أصاب قومهم، ومـن  
  .بقي من أنسام وأعقام هم عاد اآلخرة

السحابة السوداء اليت اختارها قيل بن عرت مبا فيهـا مـن    وساق اهللا
فَلَما رأَوه {املغيث، : النقمة إىل عاد حىت خترج عليهم من واد يقال له

ملـا رأوا هـذا   } عارِضاً مستقْبِلَ أَوديتهِم قَالُوا هذَا عارِض ممطرنا 
ظنوه سحاب به و العارض وهو الناشيء يف اجلو كالسحاب استبشروا

مطر، فإذا هو سحاب عذاب اعتقدوه رمحة فإذا هو نقمة رجوا فيـه  
 ظنوه سقياً رمحة، فإذا هو سقيا عـذاب  .اخلري، فنالوا منه غاية الشر

أي من وقوع العذاب وهو } بلْ هو ما استعجلْتم بِه{: وهلذا قال تعاىل
بلْ هو ما استعجلْتم {} نت من الصادقنيفَأْتنا بِما تعدنا إِنْ كُ{: قوهلم

 )٢٥-٢٤اآليتـان   األحقـاف ( }بِه رِيح فيها عذَاب أَليم تدمر كُلَّ شيٍء بِأَمرِ ربها
  .أي لك كل شيء أمرت به

فكان أول من أبصر ما فيها وعرف أا ريح امرأة من عاد يقال هلـا  
فلما أفاقت قالوا مـا  . ت ما فيها صاحت مث صعقتفهد فلما تبـين



  هود 
 وإبنه إمساعيل عليه السالم

 

 

رأيت يا فهد قالت رأيت رحياً فيها كشهب النار أمامها رجال يقودوا 
واحلسـوم   )٧اآلية : احلاقة(} أَيامٍ حسوما سخرها علَيهِم سبع لَيالٍ وثَمانِيةَ{

واعتزل .  هلكفلم تدع من عاد أحداً إالّ تتابعاتاملكوامل ال الدائمة
هود عليه السالم يف حظرية هو ومن معه من املؤمنني ما يصيبهم إال ما 

 ا لتمرعلى عاد بالطعن فيمـا  يلني عليهم اجللود وتلتذ األنفس، وإ
  . بـني السماء واألرض وتدمغهم باحلجارة

كان أوهلا هي الباردة والعاتية الشديدة اهلبوب و أهلكوا بريح صرصرف
اآليـة  : احلاقة(} ترى الْقَوم فيها صرعى كَأَنهم أَعجاز نخلٍ خاوِيةفَ{اجلمعة 

شبههم بأعجاز النخل اليت ال رؤوس هلا وذلك ألن الريح كانـت   )٧
فتحمله فترفعـه يف اهلـواء، مث   على ضخامة قوامه  جتيء إىل أحدهم 

لريح حتت ا تدخل، تنكسه على أم رأسه فتشدخه فيبقى جثة بال رأس 
إِنا أَرسـلْنا علَـيهِم   {تعاىل كما قال الواحد منهم فتحمله فتدق عنقه 

رمتسسٍ محمِ نوي ياً فرصراً صحأي يف يـوم  ) ١٩اآلية : القمر(} رِي

  هود 
 وإبنه إمساعيل عليه السالم

 

 

تنزِع الناس كَأَنهم أَعجاز نخـلٍ  {حنس عليهم مستمر عذابه عليهم 
   )٢٠اآلية  :القمر(} منقَعرٍ

 )٤١اآليـة  : الـذاريات (} وفي عاد إِذْ أَرسلْنا علَيهِم الريح العقيم{: وقال تعاىل
أي اليت ال تنتج خرياً فإن الريح املفردة ال تنثر سحاباً وال تلقح شجراً 

 ما تذَر من شيٍء أَتت علَيه{: بل هي عقيم ال نتيجة خري هلا، وهلذا قال
أي كالشيء البايل الفاين الـذي ال   )٤٢اآليـة  : الذاريات(} إِالَّ جعلْته كَالرميم
  أُهلكَت عاد بِالدبورِ. َينتفَع به بالكلية

أصام من الريح الصرصر العاتية الباردة الشديدة  الذيالعذاب وهذا 
فلم تبقِ منهم اهلبوب، اليت استمرت عليهم سبع ليال بأيامها الثمانية، 

هم حىت كانت تدخل عليهم كهوف اجلبـال والغـريان   تأحداً بل تتبع
فتلفّهم وتخرِجهم وتهلكهم وتدمر عليهم البـيوت احملكمة والقصور 
املشيدة، فكما منوا بقوم وشدم وقالوا من أَشد منا قوة؟ سلّط اهللا 

وكانت  .الريح العقيم عليهم ما هو أشد منهم قوة وأقدر عليهم وهو
ما فَتح اللَّه علَى عاد من الريحِ الريح تقلع الشجرة العظيمة بعروقها و



  هود 
 وإبنه إمساعيل عليه السالم

 

 

  مهلَـتمفَح ةيادلِ الببِأَه ترمِ فَمعِ اخلَاتضوثَلُ ما إِالَّ مكُوا بِهلي أُهالَّت
اِء ومالس نـيب مالَهوأَمو يهِماشومو   ـةيادـلَ البأَه ضِ، فَأَلْقَتاَألر

ةرلِ احلَاضلَى أَهع يهِماشومو  
أثارت يف آخر األمر سحابة ظن من بقي منـهم أـا   اليت هذه الريح 

سحابة فيها رمحة م وغياث ملن بقي منهم فأرسلها اهللا عليهم شـرراً  
أشد ما يكون  ومجع هلم بـني الريح الباردة وعذاب النار، وهو وناراً

  حىت هلكوامن العذاب باألشياء املختلفة املتضادة، 
صـبحوا ال  فأ طرياً سوداً فنقلتهم إىل البحـر ، فلما هلكوا أرسل اهللا 

    يرى إال مساكنهم 


