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 حضر� مر�� بشY �لدين �موI ��د
� Iملصلح �ملوعو�

�خلليفة �لثا  حلضر� �ملسيح �ملوعوI ��إلماx �ملهد7 �

:&��I من


في �حا� �لقر�

(سو�� �حلجر)
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ا َجاَ� َ�َ� ُلوٍ� �ْلُمْرَسُلوَ� * َقاَ�  ﴿َفَلمَّ
ِ#نَُّكْم َقْوٌ� ُمْنَكُر�َ�﴾  (٦٢ �٦٣)        

شر% �لكلما$: 
��نكر  جَهله.   :yنَكَر� منَكر��: 
حقَّه: جَحدy. ��نكر عليه ِفعَله: عاَبه 
�Xاy. ��ملنَكر: ما ليس فيه �ضى �هللا 
 y ضدُّ ��ملعر�ُ¤  فعل،   ��  Uقو من 
قوله:  معا   فمن   ��N (�ألقر|). 
﴿Nنكم قوxٌ منَكُر��﴾ �نكم �جانب 

�غرباD عن هذy �ملنطقة.

�لتفسـ':
بقوله  �لكرمي  �لقر®�  �كد  لقد 
 Dثانيًة على كو� هؤال ﴿�ملرَسلو�﴾ 
�لتو���   Uحا �لكن  بشًر�.  �لضيو¤ 
�جاًال،  مر�  تصفهم  حيث  عجيب 
(�نظر  مالئكة!  �Xم   Uتقو �تا�ً� 
تكوين ١٨: ٢ -١٦ �١٩: ١-٣)، 
 xمع �لك تزعم �� سيدنا لوًطا قّد�
 yفأكلو  �Yًفط خبًز�  �ملالئكة   Dؤالo
�ليست   .(٣  :١٩ �لسابق  (�ملرجع 
 �� على  قاطًعا  Iليًال  �خلر�فا.   yهذ
�هل �لتو��� قد Iّسو� فيها كل �طب 

�يابس.

ِفيِه  َكاُنو�  ِبَما  ِجْئَنا3َ  َبْل  ﴿َقاُلو� 
َيْمَتُر�َ�﴾ (٦٤) 
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شر% �لكلما$:
فيه  �لشيD: شكَّ  �ْمَتَر� 5  ميَتر��: 

(�ألقر|).

�لتفسـ': 
�نكم  يبد�   :� لو6  oم   Uقا ملا 
مسافر�� قد جئتم من منطقة غريبة، 
 wعليه: لسنا مسافرين، بل جئنا ��Iّ�
مبوعد   w«¿  �� �هو   Yخط ألمر 

�لعذ�| �لذ7 يشك فيه قوُمك. 
�قوoم ﴿مبا كانو� فيه ميَتر��﴾ Iليل 
�نذ�  قد  كا�   � لوًطا   �� على 
 T �لكنه  قبل،  من  بالعذ�|  قوَمه 
يعر¤ بعد موعد نز�له، �لذلك جند 
هؤالD �لرسل يقولو� له: �N �لعذ�| 
 hْفاخُر فيه ملوشك،  يشّكو�  �لذ7 

معنا �آل� من �لقرية.

َلَصا9ُِقوَ�﴾    َ�ِ#نَّا  ِباْلَحقِّ  ﴿َ�َ@َتْيَنا3َ 
(٦٥)

شر% �لكلما$:
�حلق.  على  َغَلَبه  حقًّا:  حقَّه  �حلق: 
�َحقَّ �ألمَر: �ثبَته ���جَبه؛ كا� على 
على  �َقف  �خلَ»:  حّق  منه.  يقني 
�لباطل؛ �ألمُر  : ضدُّ  حقيقته. ��حلقُّ
 Iُملوجو� �ملِلُك؛  �لعدUُ؛  �ملقضّي؛ 
�ملوُ.؛  �لشك؛  بعد  �ليقُني  �لثابت؛ 

�حلزxُ (�ألقر|)

�لتفسـ': 
ملا  �لضيو¤   Dهؤال  �� سبق  لقد 
﴿فِبَم  سأoم   � Nبر�هيَم  �تو� 
لوًطا   �� فّكر��  فلذلك  تبّشر��﴾، 
�ألسئلة،  نفس  Nليهم  سيوّجه  �يًضا 
ِقبله:  بد�� �7 سؤ�U من   y�«فأخ
لصاIقو�﴾..  �Nّنا  باحلقِّ   wَََتينا��﴿
�7 لقد جئناÂ w» مبr على �حي 
�هللا تعا[، فال تشك فيما نقوU ألننا 

صاIقو� I 5عو�نا.

�للَّْيِل  ِمَن  ِبِقْطٍع  ِبَأْهِلَك  ﴿َفَأْسِر 

ِمْنُكْم  َيْلَتِفْت  َ�َال  َ@9َْباKَُهْم  َ��تَِّبْع 

ُتْؤَمُر�َ�﴾    َحْيُث  َ��ْمُضو�  َ@َحٌد 

(٦٦)

شر% �لكلما$:
َ@ْسِر بأهِلك: َسَر� �لرجُل: ساَ� عاّمَة 
َسَر�.  ِمثُل  �لرجُل:  �َ�ْسَر�  �لليِل. 
�قيل: "�سر�" أل�U �لليل �"سر�" 
آلخر �لليل. ��سر� به: سيَّرy بالليل 

�7 سيَّرy ليًال (�ألقر|).
�لِقْطُع ظلمُة ®خِر  �لليل:  بِقْطٍع من 
�لليل؛ �قيل: �لقطعة منه؛ �قيل: ِمن 

��له N[ ُثلثه (�ألقر|).

�لتفسـ': 
�قت   7�  5  hخلر��  rيع  Dإلسر��
من �لليل، غY �� �ألقر| N[ �لقيا& 
 � لو6  على  �شا���  �لرسل   ��
�تدعم  �لليل،  ®خر   5  hباخلر�
 5 �Iلك كلمة ﴿مصِبحني﴾ �لو���
 Iكا� هذ� هو �ملر� ��N� .آلية �لتالية�
تكو�  �لليل﴾  من  ﴿بقطع  فكلمة 

شرًحا آلخر �لليل.
�كانت �حلكمة 5 �ختيا� هذ� �ملوعد 
مطا�Iִדم.  �لعد�  يستطيع  �ال  هي 
على  �لعذ�| كا� سيحل   �� �لك 
من  �ملؤمنني  قافلة  �حيل  بعد   xلقو�
فما  مباشر�،  �لليل  ®خر   5 �لقرية 
�لقرية، �قد حّل  �هل  بإمكا�  كا� 
�ملؤمنة  �لقافلة   �ُIلعذ�|، مطا�� ֲדم 

��N عِلمو� ֲדر�ֲדا.
﴿��تَِّبْع  للو6  تعا[  قوله  ��ما 
�Iباَ�هم﴾ فهو Iليل على عظيم ��ة 
�حلقيقية  �حلماية   �� �لك   .� �هللا 
فقط،  للن�  تكو�  Nمنا  �لعذ�|  من 
بالقرية   Uلينـز �لعذ�|  كا�  فما 
مأمنه،   ]N لو6  سيدنا  يصل   T ما 
 D��� لذلك نصحه �لرسل �� يكو�
�لقافلة �ملؤمنة حb يضمن جناَ� كل 

فرI منها.
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على  قاطًعا  Iليًال  تشكل  �آلية   yهذ
Nميا� بضعة �فر�I من �هل �لقرية بلو6 
 .� �، ��N كا� عدIهم ضئيًال جدًّ
من   hرv  T� �نه  �لتو���  تزعم 
 Yال مع بنَتِني لـه فقط ال غN لقرية�
�لقر®�  �لكن   ،(١٦  :١٩ (تكوين 
�لكرمي v»نا �نه قيل للو6: ﴿��تَِّبْع 
�Iباَ�هم﴾، ��لو�ضح �� ضمY (هم) 
 ،Uلثالثة �� �كثر من �لرجا xُيستخد
 ،Åإلنا�� �لذكو�  من  ملجموعة   ��
حالة   5 �Xم  �لعر|   �Iعا من   �N
يكتفو�  Æموعة   5 �جلنسني   Iجو�
للجنسني  �ملذكر   Yضم  xباستخد�
فلو   .(١٣ �آلية  �لنو�  سو��  (�نُظْر 
قد  �لقرية   Uجا� من  �حد  يكن   T
بنتا�  Nال  معه   hرv  T� بلو6  ®من 
 ��N  �� يقاU: (�Iبا�Hا)،   �� xللز له 
كانت مع ِبنَتي لو6 نسوٌ� ُ�َخر لقيل: 
 Uلكن يستحيل �� يقا� ،(با�هنI�)
من �جل بنتيه: ﴿َ��تَِّبْع �Iباَ�هم﴾؛ مما 
يؤكد بشكل حاسم �� �لقافلة �ملؤمنة 
تتضمن  كانت  �لقرية  من  �ملهاجر� 
�جاًال مؤمنني N[ جانب لو6 �بنتيه، 
 Åملجموعة من �لذكو� ��إلنا� yذo�
�ستخدx �لقر®� �لكرمي ضمYَ �ملذكر 

(هم).
 5 نفسها  �لتو���   5  I�� بل    
�لقر®�  موقف  يؤيد  ما  ®خر  موضع 

ملا  �لرسل   �N  Uتقو حيث  �لكرمي، 
�نصرفو� عن Nبر�هيم تقدN x[ �لر| 
قائًال: �ُتهِلك �لبا�َّ مع �ألثيم؟ عسى 
�ملدينة؟   5 با�ًّ�  Çسو�  يكو�   ��
من  عنه  تصَفُح  �ال  �ملكا�  �فُتهِلك 
 Uفيه؟ فقا �لذين  با�ًّ�  �جل �خلمسني 
 5 با�ًّ�  Çسني  �جدُ.   �ْN �لر|: 
ِمن  كلِّها  عنها  �صفح    N �لقرية 
 Iَبر�هيم ينقص �لعدN Uيز T� .جلهم�
متوسًال N[ �به من �جل جنا� �لقرية 
حb قاU: عسى �� يوجد فيها عشرٌ� 
من �ألبر��؟ فقاU �هللا �: لن ُ�هلكها 
 xلز �يًضا. �عندها  �لعشر�  من �جل 
ال  �نه   w�I� �لصمت حيث  Nبر�هيم 
 Dعشر� من �لصلحا bيوجد فيها ح

(تكوين ١٨: ٢٢ - ٣٢).
  �هذ� يوّضح �� Nبر�هيم � كا� 
 �N على علم بإمياِ� بعض �هل �لقرية؛
كا� يعيش على مسافة غY بعيد� من 

قرية قوx لو6، �ال جرx �� �خبا�ها 
كانت تصله من حني آلخر؛ فكيف 
لنجا�  يبتهل هكذ� N[ �به   �� ميكن 
�لقرية لو كا� يعلم �نه ال يوجد فيها 
�ال مؤمن ��حد. فثبت �نه كا� يعلم 
�ملؤمنني  بعض  �لقرية   5 �� بالتأكيد 
�، �ألجل �لك  ��� عدIهم قليل جدًّ
من  �لبد�ية   5 تعا[  �هللا   ]N توسل 
 Iَلعد� ينقص  �خلمسني، È ظل  �جل 
 Iَعد بلغ  عندما   Dلدعا�  wتر  bح
�لعشر�. �هذ� يعr �� �ملؤمنني بلو6 
� كانو� �قل من �لعشر�. �ملا كا� 
��كثر  لثالثة   xُيستخد (هم)   Yضم
فيبد� �� عدIهم كا� يتر��� ما بني 

�لثالثة ���I �لعشر�.
يلتِفْت  ﴿�ال  تعا[  قوله  ��ما    
منكم �حٌد﴾ فليس Xًيا عن �اللتفا. 
يكترثو�  �ال   Iملر�� بل  �لظاهر7، 
بالكفا� �ْلَيَدعوهم يهَلكو� بالعذ�|.

لو6  �مر��  عن  �لتو���   Uقو ��ما    
فصا�ْ.  ���ئه  من  "نظرْ.  بأXا 
 ..(٢٦  :١٩ (تكوين  ملح"   Iَعمو
 Iليهو� Uفال �عّلق عليه بل �تركه لعقو
 .Dتشا فيه كيفما  لتحكم  ��لنصا�� 
Nال �نI�� r �� ��ضح هنا �� �لقر®� 
 �Iتغا T 6لكرمي يعلن �� ��جة لو�
من  كانت  بل  �صًال،  معه  �لقرية 
�لكرمي  �لقر®�   �Dبر�  �N� �لغابرين. 

هـذه اآلية تشـكل دليًال 
قاطًعـا على إميان بضعة 
القرية  أهـل  أفراد مـن 
كان  وإن   ،� بلـوط 
ا.  عددهـم ضئيـًال جـدًّ
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 5  �Iلو��� �خلر�فا.   yهذ مثل  من 
برهاًنا  يشّكل  منها   yَُّخُلو� �لتو��� 
ساطًعا على �نه كالx �هللا حقًّا. �ليس 
غريًبا �� �لتو��� �ل� هي �قر| �مًنا 
تسجله   ÅIحلا� هذ�   ]N �لقر®�  من 
ֲדذ� �ألسلو| �خلر�5، بينما جند بيا� 
�لقر®� �لكرمي خالًيا من هذy �خلر�فة؟

تعا[ ﴿َ��ْمُضو� حيث   ��ما قولـه 
من  قلت  ما  يؤيد  فأيًضا  ُتؤَمر��﴾ 
�لرسل  �لضيو¤   Dهؤال  �� من  قبل 
�هللا  �خ»هم  �لذين  �لبشر  من  كانو� 
�لعذ�|،  موعد  باقتر�|   xاoباإل  �
���سلهم N[ سيدنا لو6 ليدّلوy على 
 ��Iبعد مغا Nليه  يهاجر  �لذ7  �ملكا� 
�صفو�   �� بعد  �Xم  فيبد�  �لقرية. 
للو6 � معاT �ملنطقة �ل� سيهاجر 
 5 wهنا y5 بيته ليستقبلو yليها تركوN

مهجرy �لذ7 قد�y �هللا له.

ِ#َلْيِه Uَِلَك �ْألَْمَر َ@�َّ �9َِبَر  ﴿َ�َقَضْيَنا 

َهُؤَالِ� َمْقُطوWٌ ُمْصِبِحَني﴾ (٦٧)

شر% �لكلما$:
قضينا: قضى بني �خلصمني: حَكم 
�فَصل. �قضى �لشيDَ قضاDً: صَنعه 
عليه:  �ألمَر  قضى   .y� �قدَّ  xبإحكا
�قضى  به.  ��َْلَزَمه  ���جَبه  خَتمه 

لك  �قضى  �بيَّنه.  �عَلَمه   :Dَلشي�
�ألمَر: �7 َحَكَم لك به (�ألقر|).

 ،D�9ِبر: �لد�بر: �لتابُع؛ ®خُر كل شي
َمن  �Iِبَرهم �7 ®خَر  �ُهللا  يقاU قطع 
(�ألقر|).  �ألصُل  منهم؛  تبقَّى 
فالد�بر يع� �حياًنا كبا� �لقوx ألXم 
�تا�ً�  لآلخرين،  كاألصل  يكونو� 
ير�I به �لقوx كلهم. ��ملر�I منه هنا 
 U® هللا هنا بنجا�� «v �N xسائر �لقو

لو6 فقط.

�لتفسـ':
مقولة  من  �ملاضية  �آلية  تكو�  قد   
�لرسل،   Uقو من  �ليست   � �هللا 
 xكال من  بالتأكيد  فهي   yهذ ��ما 
�هللا تعا[ �نـزله على لو6 تصديًقا 
Nليه  ��سل  �لذ7  هو  بأنه   � منه 
حتًما   Uنا� �لعذ�|   ��� �لضيو¤، 

�لليلَة قبيل �لصبا�. 

﴿َ�َجاَ� َ@ْهُل �ْلَمِديَنِة َيْسَتْبِشُر�َ�﴾  
(٦٨)

شر% �لكلما$:
به.   xقا� باملكا�:  َمَدَ�  �ملدينة: 
��ملدينة: �ملصُر �جلامُع؛ �قيل: �حلصُن 
ُيب� 5 ُ�ْصُطّمِة �أل�n (�ألقر|).. 
 Dخال n�� 5 7 �حلصن �لذ7 يب��

.xينفع كمركز �لقو�

�لتفسـ':
 لقد Ëّى �لقر®� قريَة قوx لو6 � 
تتمتع  كانت  �Xا   rيع مما  باملدينة، 
من  يتضح  �بالفعل  خاصة،  مبكانة 
ُتعت»  كانت  �لقرية  تلك   �� �لتو��� 
 :١٩ (تكوين  قر�  لعد�  مركًز� 

.(١٨-٣١
﴿يستبشر��﴾  تعا[  قولـه  �ما 
بأXم  فرحو�  �ملدينة  �هل   ��  rفيع
�جد�� 5 حضو� �لضيو¤ �ألجانب 
فرصًة إل�Iنة لو6. �ليس �ملر�I �بًد� 
مع  �لفاحشة  ال�تكا|  فرحو�  �Xم 
�لضيو¤، كما ظن بعض �ملفسرين 
حيث قالو� �� عدI �لرجاU 5 �لقرية 
خ»  بسما�  ففرحو�  قليال،  كا� 
�لضيو¤ طمًعا 5 ��تكا| �لفاحشة 

معهم (تفسY �لبغو7). 

﴿َقاَ� ِ#�َّ َهُؤَالِ� َضْيِفي َفَال َتْفَضُحوِ� 

* َ��تَُّقو� �هللاََّ َ�َال ُتْخُز�ِ�﴾ (٦٩ � 

(٧٠

شر% �لكلما$:
كَشف  َفَضَحه:  َتفضحوِ�:  ال 
َتفَضْحنا  "ال   :Dلدعا�  5� َمسا�َئه، 
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التقوى

�سُتْر عيوَبنا �ال  بني َخلقك".. �7 
َتكِشْفها عنا (�ألقر|).

ال ُتخُز�ِ�: �خز�N yخز�D: ��قَعه 5 
�خلز7 �� �َخلز�ية ��هانه (�ألقر|).

�لتفسـ': 
كا� �هل �ملدينة قد Xَو� سيدنا لوًطا 
فلما   ،Dلغربا� �ستضافة  عن   �
يلومونه  سو¤  �Xم   w�I�  y�Dجا
فأخذهم  �لضيو¤.  Nحضا�  على 
لقد  نعم  قائًال:  Nليهم  �توسل  ناحية 
باهللا  �لكن  �لضيو¤،  �حضرُ. 
�ال  �مامهم،  ُتحرجو   ال  عليكم 
فال  حسن،  عمل  فالضيافة  ִדينو ؛ 

تعترضو� علي بسببها.

�ْلَعاَلِمَني﴾    َعِن  َنْنَهَك  َ@َ�َلْم  ﴿َقاُلو� 
(٧١)

�لتفسـ': 
كا� هناw نز�� بني سكا� تلك �لقرية 
�بني �لقر� �ملجا���، فكا� قوx لو6 
يتآمر��   �� �لغرباi Dافة  من  حِذ�ين 
مع �لعد�، فيفاجئوهم على حني غفلة 
تكوين ١٤: ١ - ١)،  (�نُظر  منهم 
�لذلك كانو� ينَهو� سيدنا لوًطا عن 
Nحضا� �ألجانب. �لكن تلك �ملنطقة 
فلذلك   ،Iلفسا�� للشر  بؤ��  كانت 

بيته   5 يستضيف   � لو6  كا� 
�ملسافرين �ألجانب خشية �� ينهبهم 
 Dملا جا� .hما باتو� 5 �خلا� ��N xلقو�
�هل  قر�  �ملر�   yهذ بالضيو¤  لو6 
�قع  قد  بأنه  فِرحني  معاقبَته،  �لقرية 
مو�تية  �لفرصة   ��� قبضتهم  �آل� 5 
لطرyI من �لقرية �حلل �لقضية Xائيًّا. 
 yIطر  5 مترIIين  قبل  من  �كانو� 
لز��h �ثنتني من بناته بينهم، �بالتا0 
فما  �يًضا،  لـه  �طًنا  �لقرية  كانت 
كانو� ليطرy�I منها من ��I حجة. 

 xقو  �� �يًضا  �آلية   yهذ من  يتضح 
لوT � 6 يأتوy طمًعا 5 ��تكا| 
لو  �ألجانب.   Dهؤال مع  �لفاحشة 
كانو� يرتكبو� �لفو�حش مع �ألجانب 
ملا قالو� لـه T�َ�َ ننَهك عن Nحضا� 
يفرحو�   �� بد  ال  كا�  بل   ،Dلغربا�

على Nحضا�N yياهم.

ما  �Xم  �لظن   Uملعقو� من  �ليس 
من  �لضيو¤  مع  �لفاحشة  ��تكبو� 
قبل، �Nمنا �كتفو� بنهي لو6 � عن 
فصّممو�  �ملر�   yهذ �ما  Nحضا�هم، 

على ��تكا| �لفاحشة معهم! 
كانو�  لو6   xقو  �� �لزعم   �� �لو�قع 
يريد�� فعل �لفاحشة مع ضيوفه �عٌم 
بعض  نقله  �قد  متاًما،  للعقل  مناٍ¤ 
�ملفسرين عن �لتو��� �ل� ��I فيها �� 
�هل �ملدينة كانو� ينو�� فعل �لفاحشة 
 ٥  :١٩ (تكوين  �ملالئكة   Dهؤال مع 
 Yبكث مليئة  �لتو���   �� ��حلق   .(٦�
من �لرطب ��ليابس من هذ� �لقبيل، 
كما يوجد فيها تناقضا. عديد�، لذ� 
من �خلطو�� مبكا� �العتماIُ على ما 
�لقر®�  يدعمه   T ما  �لتو���   5  I��
�لكرمي �� �لتا�يخ �لصحيح �� �ملنطق 

�لسليم. 

الواقـع أن الزعم أن قـوم لوط كانـوا يريدون فعل 
الفاحشـة مع ضيوفـه زعٌم مناٍف للعقـل متاًما، وقد 
نقله بعض املفسـرين عن التوراة ... واحلق أن التوراة 
مليئة بكثـI من الرطـب واليابس من هـذا القبيل، 
كما يوجـد فيها تناقضات عديدة، لـذا من اخلطورة 
مبكان االعتمـاُد على ما ورد Q التـوراة ما P يدعمه 
القـرآن الكرمي أو التاريخ الصحيح أو املنطق السـليم. 


