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﴿َقاَ� َهُؤَالِ� َبَناِتي ِ�ْ� ُكْنُتْم َفاِعِلَني﴾ 
(٧٢)

 :�"لتفسـ
على  �ليًال  آلية   Uهذ لبعض  يعت� 
�لكن   ،Uعال� ملذكو#  لزعم  صد° 
/عمهم  من  �فحش   هذ ستدال�م 
 �� يزعمو�، من جهة،  �يًضا؛ حيث 
بفعل  مغرمني   كانو ملا  لقرية  �هل 
لفاحشة مع لذكو# سا#عو �M لو^ 
�يقولو�   ،xلرجا طامعني > ضيوفه 
من جهة �خر�M v سيدنا لوًطا عر± 
عليهم بنتني له لُيشبعو منهما #غبتهم 
جلنسية بدًال من لتعر± لضيوفه! لو 
إلناs فكانت  �M قنيكا� لقو& تو
 كانو  zM ��ما  نسا³هم،  بيوִדم   <
ضيوفه   < طمًعا  لو^   �M  �uجا قد 
�م:  لقوله  مع´  فال  فقط  لذكو# 
هؤالu بنا ، فافعلو ֲדن ما شئتم! هل 
لكلمة من  Uر� مثل هذV �� ُيمكن
فم Mنسا� سليم لعقل يا ُترv؟ كال، 
ملع´   هذ ُينَسب   �� ملستحيل  من 
Mنسا�   �M - لكافر ِقبل  - ح£ من 
معقوx، َبْلَه �� ينسبه �حد �M ن¶ من 

هللا تعا�.  uنبيا�
0 كيف ُيتوقع من ن& "هللا لو# � 
;� يطلب من "لقو7 "6تكا4 فاحشة  
ليست بأقل شناعًة <بشاعًة من "أل<=؟ 
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لوقت   < بأنه  يصّد°  عاقل  من  هل 
لذP كا� لعذ� على �شك �� lل 
لفوحش..  #تكاֲדم  بسبب  بالقو& 
با#تكا�  لو^  هللا  ن¶  عليهم   Nيش
فاحشة �خرv، من ��� �� يتذكر �نه 
Mال  قبل  من   �َلعذ عليهم  �لب   ·

ملعاصي؟ Uقوُعهم > مثل هذ�
بقوله   � لو^  سيدنا  يعنيه  ما   �M
 rن� Vافو�  كنتم   zM �نكم  هو   هذ
�عدئكم  مع  للتآمر  باألجانب  �تيُت 
خلو{، أل� بنا   فال �عي ملثل هذ
ملتز�جا� بينكم يشّكلن ضماًنا �ب 
بكل  تستطيعو�   zM ُيَطْمِئنكم،   ��
لو   rم نتقاًما  تعاقبوهن   �� سهولة 
هربُت من عندكم بعد لغد# �Mحلا° 
�نه  تتصو#��  كيف  بكم.  لضر# 
شأنه  من  نشا^   Pبأ �قو&   ��  rميكن
كنتم   zفإ ضرً#؟  بكم  ُيلحق   ��
كل   <  uشي فعل  على  مصممني 
حاx فاعملو باقترحي فهو �فضل من 
 uبنا  هؤال خطتكم، �هي �� تضعو
 ضرً#  rم #�يتم   zفإ لرقابة،  حتت 
 ،rنتقاًما م بكم �غدً#، عاقبتموهن 
�هكذ ستنحل ملشكلة تلقائيًّا من ��� 
�� ترتكبو M ºMهانة لضيو{ بطر�هم 
آلية  Nِجْع للمزيد تفسمن قريتكم (#

#قم ٧٩ من سو#) هو�).
هللا  uلو قيل: كيف ميكن لن¶ من �نبيا�

لتعذيب � vzتعا� �� يعّر± بناِته لأل
سيدنا   ��  �فاجلو لقو&؟  يد  على 
لوًطا Mمنا قصد بقولـه هذ ִדدئة ثو#) 
لقو& فحسب، zM ما كا� له �� يغد# 

ֲדم ح£ تتعر± بناته الضطها�هم.
 � لوًطا   �� ملفسرين  بعض   vير�
يعr بقوله ﴿بنا ﴾ نساuَ قومه، ألنه 
 uَنسا فاعت�  لسن   Nكب� نبيًّا  كا� 
 �M  zهبو  :�ملر� له،  بناٍ�  قومه 
 �M منهن #غباتكم /�جاتكم �َ�شِبعو

(P/لر Nكنتم فاعلني. (تفس
�فضل  ملع´   هذ  �� من  �بالرغم   
فيه   �� Mال   ،Uعال� ملذكو#  لزعم  من 
لقو& كانو يريد��  �� �M (uمياM يًضا�
برهنُت  �قد  لضيو{،  مع  لفاحشة 
لفكر) ال يدعمها لقر��  Uنًفا �� هذ�
لكرمي �ال لعقل لسليم. فبالرغم من 
ملع´ �فضَل نسبيًّا Mال �نه ال  كو� هذ

لقر�� لكرمي. U�يبني متاًما ما �#

َسْكَرِتِهْم  َلِفي  ِ�نَُّهْم   Jََلَعْمُر﴿
َيْعَمُهوَ�﴾  (٧٣)

:Mلكلما" Nشر
لَعمر  �قيل:  حلياُ)؛  لَعْمُر:   :Jَلَعْمُر
لبقاu ألنه سٌم ملد) عما#) لبد�  ���
باحليا)، �لبقاuُ ضد لفناu ��ذ يوصف 
بالعمر.  يوصف  �قلَّما   uبالبقا  À#لبا
 < "Pيُن، �منه "َلَعْمر لَعْمُر �يًضا لدِّ�
ألقر�). فقوله ) rَلِدي P� .. لَقَسم
Áياتك  �ُقِسم   rيع ﴿َلَعْمُر�﴾  تعا� 

�� بدينك.

 :�"لتفسـ
 vيا) �حد سوÁ حللف �M لبعض xقا

إن ما يعنيه سـيدنا لـوط � بقوله هذا هو أنكم 
إذا كنتـم Mافون أنL أتيـُت باألجانب للتآمر مع 
 Oأعدائكـم فال داعـي ملثل هذا اخلـوف، ألن بنا
املتزوجات بينكم يشّكلن ضماًنا Cب أن ُيَطْمِئنكم، 
 Lإذ تستطيعون بكل سهولة أن تعاقبوهن انتقاًما م
لو هربُت من عندكم بعد الغدر وإحلاق الضرر بكم. 
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 � هللا غN جائز، فكيف حلف هللا 
 :�لقرط¶). �جلو) نبيه؟  هنا Áيا) 
 lلفو  �� للبشر  �و/  ال  �نه  الشك 
هللا تعا�، �لكن حلالف  vسو uبشي
هنا هو هللا �، �ال بأ� > �� lلف 
هللا Áيا) �حد من �لوقاته، فإنه تعا� 
لنها# � بالليل  لقر��   < حلف  قد 
�يًضا.   hلريا� لضحى � لصبح �
لعبا�  حلف  بني  شّتا�  �نه  حلق �
�بني حلف هللا تعا�، أل� لبشر Mمنا 
 Pلذ uلشييقصد�� باحللف تعظيَم 
فإ� حلفه  تعا�  هللا  ��ما  به،  lلفو� 
على  شها�ً)  يقّدمه  �نه   rيع  uبشي
حللف  صد° ما يعلن، أل� مثل هذ
لشها�) لK ال ميكن  �نو� من �نو
ميلك   Uفإنه �حد هللا،  Mال  يقّدمها   ��
 <  uشي كل  على  حلكم � لقد#) 
ملسكني  لإلنسا�  �نَّى  �لكن  لكو�، 
 zًM� .حلكملتصر{ � �� ميلك هذ
 uبشي هللا  حلف   < مطلًقا  بأ�  فال 

من �لوقاته.
حّلها:  �ب   vخر� مسألة  �هنا� 
هنا؟  Áياته   � هللا  حلف   Pلذ َمن 
 xهو لو^ � �& نبينا -مد �؟ قا�
سيدنا  هو   �ملر  �M ملفسرين  بعض 
Áياته  ملالئكُة  حلفت  �قد  لو^، 
عن  جرير  بن   v�#� لكشا{). )
بن عبا� �نه نبينا � حيث قاx: ما 

Âعُت َهللا �قسَم Áيا) �حد غN نبيه � 
 .(Nبن كث)

لكرمي  لقر��  كلما�   ��  Pعند�
بن عبا� #ضي هللا عنهما،  P�# تؤيد
نضطر   xأل�  Pلر�  xقبو  vلد ألننا 
ملعر�{ � ،"لتقدير -ذ�{ هو "قالو
حني  ملحذ�{  تقدير   �M نلجأ  �ننا 
يستحيل  �حني  لسيا°  عليه   xيد
لكال& مبع´ �خر؛ �لكن ألمر  Nتفس
هنا  خلطا�   zM كذلك،  ليس  هنا 
لن¶ � بشكل قاطع Áيث  �M موّجه
لفًظا  ال  عليه،   ±العتر ميكن  ال 
Áيا)  هنا  هللا  حلف  �قد  معًنى.  �ال 
قّد&  �خر   Nبتعب  ��  ..� لكرمي  نبيه 
�حدs حياته ملبا#كة.. شها�ً) على 

صد° ما حدs مع لو^ �.
لو^   xقو  < �شا#  قد  هللا   �� حلق 
 �M فاعلني﴾  كنتم   �ْMِ َبنا    uهؤال﴿
-مد  �نبينا  لو^  بني  كانت  مشاֲדة 

عليهما لسال&. zلك �نه كما كانت 
قومه..  بني  متز�جاٍ�  لو^  بناُ� 
لن¶  بنا�  من   sثال كانت  كذلك 
�كّن  لكفا#،  من  متز�جا�   �
 �  U�عو نتيجة  الضطها�هم  هدًفا 
سعي  هشا&:  البن  لنبوية   (Nلس)
قريش > تطليق بنا� لرسوx � من 
جهن). �مبا �� قصة لو^ كانت �/�
 xحلامتّثل صدمًة لقلب لن¶ � بطبيعة 
حيث كانت مثاً# لشجونه لشخصية 
هللا تعا� �� �فف من  ��يًضا.. فأ#
 Nًلصدمة عنه شفقًة عليه �تعب�طأ) 
ه خلطا�  عن عظيم حبه � لـه، فوجَّ
لن¶ � قائال: ﴿َلَعْمُر� M©م َلِفي  �M
تعا�  �كأنه  َيعَمهو�﴾..  َسْكرִדم 
حتزْ�  ال   ،ÃM خللِق  �حبَّ  يا   :xيقو
zلك  َجلَلل.  مبصابك  علم  على  فإننا 
�� �عدu لو^ � - #غم �قوعهم 
 U�zلد#جة - · يؤ Uذ� Àملسا� <
لقر��  ��نا  حيث  بناته   xخال من 
بناِته ضماًنا ��  �نه عندما قّد&  لكرمي 
 ��# zM كرهائن عندهم ينتقمو� منهن
منه غدً# �جابوU: ﴿لقد عِلمَت ما لنا 
 P� ..(هو�: ٨٠)﴾بناتك ِمن حق <
�نك تعلم �نه ال lق لنا �� ننتقم من 
للخطر،  تعّرضنا   Pلذ �نت  بناتك. 
فكيف ميكن �� نعاقبهن عوًضا عنك؟ 
لن¶ � فقد بلغ  uهذ -اx. ��ما �عد

أي أنك تعلم أنه ال bق 
لنا أن ننتقم من بناتك. 
أنـت الـذي تعّرضنـا 
للخطر، فكيف ميكن أن 
نعاقبهـم عوًضا عنك؟ 
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 نتقمو�  U�z� �©م  �#جة   uلسو ֲדم 
منه من خالx بناته ملتز�جا� بينهم، 
كا�   :(Nلس كتب   <  �#� حيث 
بنا �Æ �ب تز�جا #قيَة  عتبة �ُعتيبة 
هللا �، فلما  xِسو# Kبن ��&َّ كلثو& 
 &�علن �عوU قاx �بو �ب البنيه: حر
لسN) البن ) بنK -مد  تطّلقا   · �M
 &� كلمة  حتت  لغابة:  �ُ�سد  هشا&، 
لصحابة).  متييز  إلصابة > � كلثو&، 
هللا � فكانت  xما /ينب بنت #سو��
لعا�، �كا� سبب  Æ� متز�جة من
ملدينة  �M موִדا �©ا خرجت من مكة
هللا �، �كانت حامًال،  xلتلحق برسو
مطيتها  يضربو�  لظاملو�   xيز فلم 
ظهرها،  من  سقطت  ح£  �ينفر�©ا 
 هذ مرضها  ֲדا   xيز فلم  فأجهضت، 
 < الستيعا� ) بسببه  توفيت  ح£ 
معرفة ألصحا�: كتا� لنساu، با� 

 .(Pلز
فاهللا تعا� يوسي هنا حبيبه � قائًال: 
�M قومك �سو� من قو& لو^، حيث 
قد  بل  قومه،  مثل   (uباملر�  يتحلو  ·
يؤ�zنك  �سو{  بناتك   <  ��z�
بسببهن > ملستقبل �يًضا - مع لعلم 
لسيد)  sلسو#) مكية �حا� Uهذ ��
/ينب - #ضي هللا عنها - �قع بعد 
 < �©م  Áياتك  �_لف   - �جر) 
حياتك  �نقد&  يعمهو�،  غويتهم 

شها�) على غويتهم هذU.. مبع´ �نك 
· تؤzهم �بًد ح£ يثو#� عليك، بل 
لنصح �ئًما، مما � Nخل· ُتر� �م Mال 
 (�يشكل برهاًنا ساطًعا على �� لعد
قد �عمتهم، ��©م -ر�مو� كلية من 
خشية هللا �تقوU. فما �منا قد عاقبنا 
نعاقب  �فال  على جرميتهم،  لو^  قو& 
�بشع  �جرئُمهم   uألشقيا  uهؤال

��فظع؟ 
لسو#)   �مبوضو آلية   Uهذ �عالقة 
تتمثل > �� هللا قد قاx لرسوله هنا: لقد 
بلغ للؤ& بالكفا# �#جة �©م يلجأ�� 
للتشكيك  لسخيفة  ملكائد   Uهذ  �M
فيما نـزx عليك من لوحي، �كأ� 
ضطها�هم لبناتك �ليل - > /عمهم 
- على كذبك؛ �لكن ألمو# ُتعر{ 
Çوتيمها، �لسو{ نستأصل شأفتهم 
> يو& من أليا& �ايًة لوحينا �حفاًظا 
 على شرفه، �سو{ ننتقم منهم توطيًد
لكرمتك. للهم صلِّ على -مد �على 
�يد  Mنك  �سلِّْم  �باِ#ْ�  -مد   x�
kيد. فدتك نفسي �#�حي يا -مد. 
 > سبيل Mعالu كلمة Nًيَت كث�z�ُ قد
 �M كر�z هللا شأنك، ��حياهللا. #فع 

�بد آلبا�!

ُمْشِرِقَني﴾  ْيَحُة  "لصَّ ﴿َفَأَخَذْتُهُم 
(٧٤)

 :Mلكلما" Nشر
فوجئ   zM لغا#ُ)  لعذُ�؛  "لصيحة: 

حلي ֲדا (ألقر�).
طَلعْت؛  لشمُس:  �شرقت  ُمشِرِقني: 
لشمُس:  شَرقت  �قيل:  �ضاuْ�؛ 
�َصَفا   �ْuضا� ��شرقت:  طَلعْت، 
�نا#ْ�  أل#ُ±:  ��شرقت  شعاُعها. 
لرجُل:  ��شر°  لشمس.   °بإشر

�َخل > شر�° لشمس (ألقر�).

:�"لتفسـ
﴿مصِبحني﴾،  قبل:  من  قيل  لقد   
مما  ﴿مشرقني﴾؛  فقيل:  آل�  ��ما 
يوهم، أل�x �هلة، �� هنا� تعا#ًضا 
تعا#±،  �ة  ليس  �لكن  لكال&،   <
لفجر   �طلو من  يكو�  لصبح  أل� 
�M شر�° لشمس، كما ُيطَلق لصبح 
 �لنها# �يًضا؛ �مبا �� لعذ x�� على
نظر )  °إلشر �قَت  بالقو&  حل 
بأ�  فال   ،(٢٣-  ١٥  :١٩ تكوين 
من ستخد& كلتا لكلمتني: مصبحني 

�مشرقني.

 
َ<َ;ْمَطْرَنا  َساِفَلَها  َعاِلَيَها  ﴿َفَجَعْلَنا 

يل﴾ (٧٥) َعَلْيِهْم ِحَجاXً6َ ِمْن ِسجِّ

:Mلكلما" Nشر
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التقوى

مَطرْ�.   :uُلسما َ�مطر�  َ;مَطْرنا: 
��ْمَطَر  لر�ة، � Nخل�قيل: مَطَر > 

ألقر�).) �لشر �لعذ <
يل: سَجل به َسْجًال: #مى به ِمن  ِسجِّ
يل:  جِّ َفو°. �سَجل ملاuَ: صبَّه. �لسِّ
حجا#) كاَملَد#؛ قيل معرَّ� (ألقر�). 
 Nلكن كما بينُت من قبل- > تفس�
سو#) لرعد آلية ١٩ كلمة "جهنم"، 
 ٣٦ آلية  Mبرهيم  سو#)   Nتفس�
 xلقو خلطأ  من  �نه  "صنم"-  كلمة 
لK ُتستخد& ما�ִדا ��  لكلما�  عن 

مشتقاִדا > للغة لعربية �©ا معرَّبة.

 :�"لتفسـ
ملو/ين  كما �� قو& لو^ � قلبو
عن  ُمعِرضني  ئل zبالر  #ضو حيث 
هللا  قلب  كذلك  لسامية..  ألخال° 
� مدينتهم #�ًسا على عقب، �جعل 
حسًنا،   :xقا �كأنه  ساِفَلها،  عالَيها 
ملنحطني  ألسفلني  من   فلتكونو

لألبد.
لبعض: كيف نـزلت حلجا#)  xقا�
 xلزلز  ��  �جلو� عليهم؟   مطًر
قطًعا  ألحيا� �عل  بعض  لعنيف > 
 �هذ  ،u�و  < تتطاير  أل#±  من 
تطاير�  حيث  معهم،   sحد ما 
 º مدمر،  عنيف   xبزلز ألحجا# 

عا�� �سقطت عليهم كاملطر. 

بيوִדم   �جد#  �� ملع´  يكو�  �قد 
سقطت عليهم كمطر من ألحجا#. 
بيوִדم  يبنو�   كانو لقو&   �� �يبد� 
 rّجيل يع من حلجر �لطني، أل� لسِّ

َحجًر �لوًطا به لطني. 

ِمَني﴾  ِلْلُمَتَوسِّ  Mٍَآليا َ[ِلَك  ِفي   َّ��ِ﴿
(٧٦)

 :Mلكلما" Nشر
Vيََّله   :uَلشي َم  َتوسَّ مني:  "ملتوسِّ
عالمَته؛   P� َ�ْسَمه  َطَلَب  �تفرََّسه؛ 
 P�  Nَخل فيه  توّسمُت   :xيقا َتعرََّفه، 

ألقر�).) Uتبّينُت فيه �ثَر

:�"لتفسـ
 sحلا�  هذ  <  �M تعا�  هللا   xيقو  
لفرسة، � لعقل  ألصحا�  آلياٍ� 
حيث ميكن �م �� يد#كو �� هنا� 
 sدl لو^ � �ما sتشاֲًדا بني حا�
مبحمد �، ��� هللا تعا� سو{ يدمر 

�عدu نبيه كما �مر قو& لو^.
ال شك �نه · يقع هنا� �P /لزx جلعِل 
�عدu سيدنا -مد � ع�) ��ية، بيد 
حلجا#) يو& بد#، حيث  �©م ُ�مِطر�
 xلرماهّبت #يح عاصف، �تطاير� 
لكفا#،  �عني   < ��قعت  حلصى، �
بدقة  �د{  Mصابة   يستطيعو فلم 

لز#قا»  لعالمة   hشر)  .xلقتا  uثنا�
على ملوهب للدنية: با� غز�) بد# 
لعظمى، ��الئل لنبو) للبيهقي: با� 

لتقى جلمعاِ�)   
مكة  عاِلَي  جعل  تعا�  هللا   �� كما 
حيث  �يًضا،   Pمعنو بشكل  ساِفَلها 
��صاغَرها  نَيها، �� �هِلها  ِعْلَيَة  جَعل 
�كابَرها، �zلك حني �هَلَك /عماuَهم 
كأÆ جهل �عتبَة �شيبَة مع عائالִדم، 
ملستضَعفني  ملُلك � حلكَم  �تى  بينما 
كأÆ بكر �عمر �غ�Nا. �لقد �قع 
 sحا� عمر  سيدنا  خالفة  عهد   <
عجيب يرسم لنا مشهَد جعِل ألصاغر 
مر)   �z كذلك.  لعكس � �كابَر 
كا� عمر � > مكة > موسم حلج، 
 Uعليُة قريش لزيا#ته، �كا� عند uفجا
 عبيًد  كانو لذين  لصحابة  بعض 
ملجلس   < عمر  فقّرֲדم  ملاضي،   <
 ��ّخر �كابَر مكة هؤالu. �ملا خرجو
نر   · لبعض:  بعضهم   xقا  Uعند من 
�هاننا.  قد  عمر  فإ�  قط،  ليو&  مثَل 
zنبنا،  لذنب  لزمالئه:  �حدهم   xفقا
ففي لوقت لذP كا� �با³نا ال يألو� 
 uلن¶ � كا� هؤالجهًد > معا#ضة 
لقو& يبذلو� لـه كل غاx �#خيص. 
�فليسو ��� ��حقَّ منا بالتكرمي ليو&؟ 
لبا� لثامن  :P/جلو)س(N عمر البن 

لثالثو�، > zكر عدله > #عيته)�


