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 حضر� مر�³ بش� �لدين �مو5 �
د
�ملصلح �ملوعو5 �

�خلليفة �لثا� حلضر� �إلما9 �ملهد\ "�ملسيح �ملوعو5 �

:y"g5 من

في �حا� �لقر��

(سو
� هو�)

﴿َ-َلَقْد َجـاَ'ْ& ُ
س%ُلَنا ِ�ْبَر�ِهيـَم 
َسالٌ/  َقا1َ  َسـالًما  َقاُلو�  ِباْلُبْشَر5 
َحِنيٍذ﴾  ِبِعْجـٍل  َجاَ'   >ْ?َ َلِبَث  َفَما 

(هو5: ٧٠)

شرE �لكلمـا&:
فعل   &� لبث  ما  يقا@:  َلبَث:  ما 
كذ�: ما �بطأ i فعله �" ما تأخر عنه 

(�ألقر±).
"قيل:  �لبقر�،  "لُد  �لِعجل:  ِعجل: 
 &"5 سنه  كانت  ما   \�) سنة   @"�

عا9) (�ألقر±).
�بو  "فّسر�   . �ملشو\ُّ �حلنيذ:  حنيذ: 
يقطر  بالذ\  "�خُر  بالنضيج؛  ³يد 
 .(fلشو��  \�) �لَشّي  بعد  ما � 
�حلنيذ   :fلفّر�� عن  �أل³هر\  "نقل 
ما  حفرَ- له i �أل�g � غممته، 
"هو من فعل �هل �لبا5ية، )% �& قا@: 
�لقيَت  قد  �لذ\   Iملحنو�"  fلشو��"
ح|   gبالنا �ملرضوضة   �gحلجا� فوقه 
فيتهّر£ حتتها  �لشو�f شديًد�  ينشو\ 

(�ألقر±).

 :Hلتفسـ�
 �gكرُ- من قبل �& هذ� �لسوI لقد
ضمنًيا  حديًثا  )بر�هيم  عن  تتحد¿ 
كمدخل i �ملوضو´ �ألساسي "هو 
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�لسال9،  عليهما   Àلو عن  �حلديث 
�لذ\ 5ُّمر قومه بالعذ�±، أل& موضو´ 
 rل� �ألمم  Iكر  حو@   g"يد  �gلسو�
تعرضت للعذ�±. "Iُكر )بر�هيم قبل 
لوÀ أل& �ألخ� كا& من �ملؤمنني به، 
)qاعيل  كا&  مثلما  له،  تابًعا  "نبًيا 
 "�  ،Áيض� له  تابعني  نبيَّني   Nسحا("
كما كا& هاg"& ملوسى، "لكنهم � 
يكونو� �نبياf ُ�مَِّتّيني، أل& �لنبو� كانت 
توهب عندئذ مباشر�، ال بفضل �تبا´ 
�ألمتّية  �لنبو�  �ما  �ملتبو´،   Âللن �حد 
 � �ملصطفى  �مة   i )ال  توجد  فال 
من  نبًيا  له  �لتابع   Âلن� يكو&  حيث 

ناحية "�متيا من ناحية �خر£.
تابًعا  نبًيا   Àلو كا&   gباختصا"
إلبر�هيم عليهما �لسال9، مؤمًنا به قبل 
تشرفه بالنبو�، "هاجر معه )% �لشا9، 
"لذلك قّرg �هللا �& ُيخ< )بر�هيم �"ًال 
ֲדال[ قو9 لوÀ. لذلك جند �لقر�& هنا 
يقّد9 على Iكر لوI Àكَر �لنبأ �لذ\ 

 .Àتلقا� )بر�هيم عن هال[ قو9 لو
�لو�سعة  �هللا  
ة g الحظو�  "لكن 
 � �ملؤ�  �لنبأ   &( فحيث  بإبر�هيم، 
")منا  مباشر�،  بصلة  )ليه  ميتُّ  يكن 
 ،Àفقط لكونه نبًيا متبوًعا من ِقبل لو
"طأ�  )بر�هيم  عن  �هللا  خّفف  لذلك 
ًر� )يا� uر"²  خ< هال[ �ألشر�g مبشِّ

جيل صاÄ من نسله.

�خ<"�  �لذين  �لرسل   fهؤال هم  َمن 
عليهما   Àلو قو9  ֲדال[  )بر�هيم 
��م  �ملفسرين  بعض  ير£  �لسال9؟ 
�ناy، بينما هم مالئكة عند �آلخرين 
(�بن كث�، "بيا& �لقر�&). "�g£ ��م 
لصالحهم، كما  مالئكة  ُسّمو�  بشٌر 
ُ"صف سيدنا يوسف ملًكا i �لقر�& 
﴿)ْ& هذ� )ال َملك كرمي﴾ (يوسف: 

.(٣٢
مالئكًة  كو�م   �gتعا �ية  "هنا[ 
 i كا&  لو  ﴿قل  تعا%  قوله  "هي 
مطمئنني  ميشو&  مالئكة   �gأل�
َمَلًكا   fلسما� من  عليهم  لنـّزلنا 
gسوًال﴾ (�إلسر�f: ٩٦). Æ<نا �آلية 
يأتو&  �ملالئكة   &� �أل"@:  بأمرين؛ 
 .gال )% �ألشر� fكرسل )% �لصلحا
)I& فاآلية تعا�g �لزعم ��م مالئكة 
�لقرية  ألهل  )نسانية   gصو  i متّثلو� 

.Àهبو� )% لوI عندما gألشر��
�يًضا   Äلصا� �إلنسا&   &� "�لثا�: 
�ستخدمت  �آلية  أل&  َمَلًكا،  يسّمى 
كلمة �ملالئكة مبعÈ �لناI( ،y لو كا& 
�هل �أل�g مالئكة حقيقيني ملا كا& 
)ليهم،  �لرسو@  لبعث  حاجة  هنا[ 
أل& �ملالئكة ال يعصو& �هللا ما �مرهم 

"يفعلو& ما يؤمر"&.
�لبشر£  �هللا   wّيز  �  �Iملا قيل:  "لو 
 fمباشرً� 5"& "�سطة هؤال إلبر�هيم 

ُسّنة  قد جر-  �نه  فاجلو�±  �لرسل؟ 
�هللا فيما يتعّلق باألنباf "�& �ملرf  َير£ 
"ُير£ له" (�بن ماجه، تعب� �لر يا).. 
مبشيئته  �ملؤمن   >® تعا%  �نه   Èمبع
بطريق مباشر "�يًضا بو�سطة �آلخرين. 
"مبا �& هؤالf �لرسل كانو� متجهني 
)% لوÀ ֲדدw خاË، "كا& عليهم 
ليخ<"�   Áيض� )بر�هيم  �& مير"� على 
بو�سطتهم  �هللا   wّ³ فلذ�  بالعذ�±، 
صدمته  Æّف  ح|  إلبر�هيم  �لبشر£ 

u< �لعذ�±.
�ما �µدw �خلاË �لذ\ من �جله ُ�gسل 
هؤالf )% لوÀ بنبأ هال[ قومه، فال 
جند )ليه �ية )شا�g يقينية i كال9 �هللا 
تعا%، )ال �نg� º£ لذلك سبًبا، "هو 
�& )بر�هيم "لوطÁ عليهما �لسال9 كانا 
غريبني i �ملنطقة، )I كانا قد هاجر� 
�ملمكن  فمن  �خر£،  بال5  من  )ليها 
�"حى  قد  تعا%  �هللا  يكو&   &�  Áمتام
)% بعض صلحاf تلك �لبال5 ®<هم 
 %( Áلوط يأخذ"�  �لقو9، لكي  ֲדال[ 

مكا& �فوÌ قبل حلو@ �لعذ�±.
هذ�  ملثل   �نظ هنا[  هل  قيل:  "لو 
ֲדال[   ُّÂلن� ُيخَبر  ال  حيث  �ملوقف 
"يفاجئ  �آلخرين،  بو�سطة  )ال  قومه 
فرصة  يؤتو�   &�  &"5 �لقو9  �لعذ�± 
 � هذ�   &( ال.  فاجلو�±:  للتوبة؟ 
 Àلو لقو9  ¹د¿   �" قط،  ¹د¿ 
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�يضÁ. ألنº ال �قصد من قوÎ هذ� �نه 
 fتعا% �خ<� ֲדال[ �لقو9 بو�سطة هؤال
�لرسل فقط، ")منا �قصد �نه �خ<� عن 
طريقهم باقتر�± موعد �لعذ�± فقط.

نبأ  تعا%  �هللا  من  تلقى  قد   Àلو كا& 
هال[ �لقو9 من قبل "كا& قد �نذgهم 
منه، "Iلك بدليل قوله تعا% ﴿كّذبْت 
 yّلر� "�صحاُ±  نو�  قو9  قبلهم 
 *Àو5 * "عا5 "فرعو& ")خو�& لوÏ"
كلٌّ  ُتبٍَّع.  "قو9ُ  �أليكة  "�صحا± 
-١٣:N) ﴾كّذ± �لرسل فحقَّ "عيِد

١٥). "هذ� يؤكد �& هذ� �ألمم قد 
تلّقت �لوعيد من gُسلها كذلك تلقى 
منه.  بالعذ�±   gإلنذ��  Àلو )خو�& 
"�ما هؤالf �لرسل فأخ< �هللا لوطÁ عن 
طريقهم مبوعد �قتر�± �لعذ�±، "Iلك 
ÆفيفÁ عنه "لكي يصطحبو� )% مكا& 

�فوÌ من �لعذ�±.
قد  كانو�  ��م  على   Áيض� يدّ@  "مما 
 :Àمن قبل هذ� قوُ@ �لرسل للو �"gُنذ�
ميتر"&﴾  فيه  كانو�  مبا  جئنا[  ﴿بل 
لنخ<[  جئنا[   \�  ..(٦٤ (�ِحلجر: 
مبوعد �لعذ�± �لذ\ كنت ُتنذgهم به 

.&"gبينما هم كانو� ميا
قا@:   ،Áسالم (قالو�:  تعا%:  قوله  �ما 
(سالما)  قبل   w"ذ� فهنا[  سال9) 
"�ما   .Áسالم عليك  نسّلم  "�لتقدير: 
قو@ )بر�هيم µم: (سال9) فهو )ما مبتد� 

خ<� �ذ"w �\: سال9 عليكم، �" هو 
خٌ< ملبتد� �ذ"w، �\: جو�Ò سال9.

)بر�هيم  عليه   Ëحر ما   ´"g� ما 
يعّلمنا  مما  "�لسال9  �لتحية   ±�5� من 
بتحية  ُحّييتم   �I("﴿ بقوله  �لقر�& 
5ّgُ"ها﴾   "� منها  بأحسَن  فحيُّو� 
له  5عو�  فالرسل   ..(٨٧  :fلنسا�)
بقوµم (سالمÁ)، "هي 2لة فعلية كما 
)بر�هيم  عليهم   5�ف  ،Áنف� شرحت 
بأفضل مما 5عو� له حيث قا@ (سال9)، 
"هي 2لة �qية، "�جلملة �الqية �قو£ 
"�شد معÈً "تأكيدÓ من �جلملة �لفعلية 

.gأل�ا تد@ على �لد"�9 "�الستمر�
 i �خر  g5ًسا  �آلية  تتضمن  كما 
"صل   &� فما  �لضيافة.  موضو´ 
لتوِّ�  قا9  ح|  )بر�هيم  بيت   wلضيو�
 ،Áطيب fًفذبح عجًال "قدمه )ليهم شو�
5"& �& يسأµم ما )�I كانو� قد تنا"لو� 
 9� �آل&  سيأكلو&   �I( ما   "� �لطعا9، 

بعد قليل؟.
�إلسالمية  �آل±�5  من  �لضيافة   &(  
�ألساسية، "لكن �لو�قع �ملؤسف هو �& 
 �بتأث فيها  يتها"نو&  �خذ"�  �ملسلمني 
 �  Âلن� سنة   &� مع  �ألخر£،  �ألمم 
i هذ� �لصد5 ال تز�@ �سو� حسنة لنا. 
°ميع  متحلًيا   � �ملصطفى  كا&  لقد 
�حلسنة  "�لصفا-  �لفاضلة   Nألخال�
بشكل عا9، "لكن )كر�9 �لضيف كا& 

من صفاته �لبا�³g ¯يث ملسته ³"جته 
عنها  �هللا  �لسيد� خدjة gضي  �أل"% 
بوجه خاË. فعندما نز@ عليه �لوحي 
�"@ مر� "gجع )% �لبيت َفِزعÁ، "عّبر 
َطمَأنته  حد¿،  مما  قلقه  عن  لز"جته 
�هللا  ®زيك  ما  "�هللا  ”كال،  بقوµا: 
 ، �بدÓ، )نك لَتِصُل �لَرِحَم، "حتمل �لَكلَّ
�لضيف،  "تقر\  �ملعد"9،  "تكسب 
 ،\gنو�ئب �حلق.‘‘(�لبخا "تعني على 

بدf �لوحي).
لقد gمى بعض �جلها@ سيدنا )بر�هيم 
Iََبَح  لكونه  "�لتبذير   wباإلسر�  �
 Ëشخا� ثالثة  ليقر\  كامًال  عجًال 
من  ليس  هذ�   &� �حلق  "لكن  فقط! 
 i ألنه كا& يعيش ،fشي i wإلسر��
 gلبا5ية حيث � يكن هنا[ �\ جّز��
�لٌّ للحاجيا- �ليومية كي يشتر\  "�
منه ما يلز9 ليعّد µم طعامÁ مناسبÁ. لقد 
�ملاشية،  تربية  على  يعيش  بنفسه  كا& 
)كر�9   5�g�  &(  - بوسعه  كا&  فما 
ضيوفه - )ال �& يذبح ما يتيسر له من 

شا� �" عجل "jهز� "يقريهم به.

ِ�َلْيِه  َتِصُل  َال  َ?ْيِدَيُهْم   5?َ
َ ا  ﴿َفَلمَّ
َقاُلو�  ِخيَفًة  ِمْنُهْم  َ-َ?ْ-َجَس  َنِكَرُهْم 
 ﴾ Uٍَلى َقْوِ/ ُلو�ِسْلَنا ِ
َال َتَخْف ِ�نَّا ُ?ْ

(هو5: ٧١)
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شرE �لكلمـا&:
َنِكَرهم: َنِكَر �ألمَر ينَكر َنْكًر� "ُنكًر� 
�لرجَل:  نكر  َجهله.   :��"نكً  �gًنكو"

� يعرفه (�ألقر±) 
?-َجَس: �لرجُل )jاًسا: َ�َحسَّ "�ضَمَر 

(�ألقر±)
"خيفًة:  خوًفا   wا®  wخا خيفًة: 
ضدُّ  �حلذgُ؛  ؛  ُ́ �لفز �خليفة:  فز´. 

�ألمن (�ألقر±)

 :Hلتفسـ�
قوله تعا% ﴿"�"جس منهم خيفًة﴾ ال 
بالذعر  ُ�صيب   � )بر�هيم   &�  ºيع
"�µلع منهم، بل �ملر�5 �نه قلق i نفسه 
�& يكو& قد قّصر i )كر�9 ضيوفه مما 
كّر� )ليهم �كل طعامه. "لكنه � ُيبِد 
�للباقة  من  ليس   I( بلسانه،  µم  قلقه 
 i -يقو@ �حد لضيفه: هل قّصر &�

ضيافتك، أل& هذ� قو@ �ر².
)بر�هيم   &�  ºيع (َنِكَرهم)  تعا%  قوله 
"لكنه  �لعا5يني،  �ملسافرين  من  ظنهم 
عندما "جدهم ال يأكلو& �g5[ على 
)ليه،  ينتبه   �  Áهدف "f�gهم   &�  gلفو�
أل�م لو كانو� مسافرين عا5يني لقبلو� 
ضيافته، فإ& �ملسافر i مثل هذ� �ل<ية 
�الستجابة  بد"&  �لعيش  يستطيع  ال 

ملثل هذ� �لدعو�.
"لكن هؤالf �يضا الحظو� قلق )بر�هيم 

"ح�ته من �ما�g- "جهه، فهّد�"� من 
نتر[   � فإننا  تقلق،  ال  قائلني:  g"عه 
�لطعا9 لتقص� منك i ضيافتنا، ")منا 
 Àجئنا[ حاملني خ< �لعذ�± لقو9 لو
لذلك ال نر£ من �لالئق �& نأكل ֲדذ� 

�ملناسبة.
"هذ� �آلية �يضا تؤكد ��م ما كانو� 
مالئكة، بل بشرÓ، ")ال ملا قّدمو� هذ� 
"ال  مالئكة  Øن  قالو�:  بل   ،gلعذ�

نأكل.

ْرَناَها  ﴿َ-�ْمَرَ?ُتُه َقاِئَمٌة َفَضِحَكْت َفَبشَّ

ِبِإْسَحاَ[ َ-ِمْن َ-َ
�ِ' ِ�ْسَحاَ[ َيْعُقوَ\﴾ 

(هو5: ٧٢)

شرE �لكلمـا&:
َضحكا  يضحك  ضِحك  ضحكت: 
بكى.  ضدُّ  "َضِحًكا:  "ِضحكا 
 "� َعِجَب  َضَحًكا:  �لرجل  "ضحك 
. (�ألقر±) َ"ضِحَك: فِز´، "به  َ́ َفِز
 .(y"لعر� (تا²  �آلية.   fلفّر�� َفّسر 
"ُيستعمل �لضحك i �لسر"g �ملجر5 
"�سُتعمل  ضاحكة)،  (ُمسِفر�  Øو: 

للتعجب �ملجر5 تا�g (�ملفر�5-).

:Hلتفسـ�
 gحلو�� تسمع  )بر�هيم  ³"جة  كانت   

فلما  "ضيوفه،  )بر�هيم  بني   \gجلا�
qعت خ< �لعذ�± لقو9 لوÀ فزعت 
تعا%  �هللا  ففر�  µالكهم.  "تأّلمت 
�qه  ¯فيد  "بّشرها  هذ�،  بفعلها 
�لذ\ سبق   Nسحا( �بنها  يعقو± من 
�& تّلقت نبأ "ال5ته قبل قليل بو�سطة 
�لضيوw. لقد �شفقْت على خلق �هللا 
 wية سوgبذ �هللا  فبّشرها  شأنه،  جل 

ترتقي i سلم �خل��- "�ل<كا-. 
 &( حيث  تعا%،  �هللا  
ة g �"سَع  ما 
على  صا5ًقا  عطًفا  �بد£   �I( �إلنسا& 
يتعرضو&  ممن  كانو�  "لو  خلقه، 
هذ�  عمله   gيقد تعا%  فإنه  للعذ�±، 

"ينظر )ليه ¯ب ")عجا±.
كما �& �آلية حتل مسألة هامة �خر£. 
هو  )qاعيل   &( �ملسلمو&  يقو@ 
)بر�هيم   5�g� �لذ\  �البن   \� �لذبيح 
 Nسحا( �نه   £gلنصا� "ير£  I¯ه، 
عليهم �لسال9 (�لتكوين ٢٢)، "ميكن 
بالشو�هد  هذ�  ³عمهم  ندحض   &�
�ملسلمني  من  هنا[   &� )ال  �لتاg®ية، 
�لر�\   i �ملسيحيني  يو�فقو&  من 
 �gسو �لر�³\،   �تفس (�نظر  خطًأ 
�لصاّفا-)، "لكن �لو�قع �& هذ� �آلية 
"حدها تكفي إلصال� خطئهم، أل�ا 
صر¹ة i �& �هللا تعا% كا& قد �خ< 
)بر�هيم ح| قبل "ال�5 �بنه )سحاN �نه 
يعقو±  "يكو&   Ó5ال"�  N³َُير  wسو
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من بينهم من �ملقربني )% �هللا تعا%. 
)بر�هيم  �هللا  يأمر   &� ُيعقل  فكيف 
بذبح �بنه، �لذ\ سبق �& �ُنبئ عنه �نه 
سيك< "يعيش طويًال ح| ينجب �بًنا 
باÓgّ مقرًبا لد£ �هللا؟ � كيف ُيعقل �& 
يكو& )بر�هيم �يًضا قد نسي كل هذ� 
"يستعد  �إلµية  "�لوعو5   -�gلبشا�
لذ¯ه؟ فإ�I كا& ير£ �& g يا �لذبح 
تتعلق بإسحاN فِلَم � يتوسل )% gبه 
 i ºلقد سبق �& بّشرت ،±g قائال: يا
 N³هذ� �نه سيعيش طويًال ح| ُير ºب�
�بًنا مقرًبا لديك، فكيف تأمر� �آل& 
من  �حلقيقي  �ملر�5  هو  فما  بذ¯ه؟ 

�مر[ هذ� يا )µي؟      !
فاآلية تؤكد بكل "ضو� �& )qاعيل 
 gهو �البن �لذبيح، فال �5عي لنا العتبا
 i  5g" مما  متأثرين  Iبيًحا،   Nسحا(
 fجا ما  "كأ&  �ملحرفة  �ليهو5  كتب 

فيها هو �لصحيح.

َعُجوٌ�  َ-َ?َنا  َ?َ?ِلُد  َ-ْيَلَتى  َيا  ﴿َقاَلْت 
َلَشْيٌ'  َهَذ�   َّ>�ِ َشْيًخا  َبْعِلي  َ-َهَذ� 

َعِجيٌب﴾ (هو5: ٧٣)

شرE �لكلما&:
يويلd: هي كلمتا& (يا) " ("يل|). 
"�لويلة:   .rيل" �صلها:  ""يل| 

�لفضيحة؛ �لبلية. (�ألقر±)
عجو�: �لعجو³: �ملر�� �ملسنة لعجزها 
 Ëهو "صٌف خا" gعن �كثر �ألمو

ֲדا (�ألقر±) 
يقولو&:   ،fلشي�  ُّ±g �لبعل:  بعلي: 
َمن بعُل هذ� �لناقة؟ �\: gبُّها. �لز"²ُ 

"�ملر�� بعٌل "بعلٌة (�ألقر±)

:Hلتفسـ�
 ليس �ملر�5 من �آلية �& ³"جة )بر�هيم 
له.كال،  تكذيًبا  �خل<  من  تعجبت 
مؤمنة  �مر��  من  ح|  ُيتوقع  ال   I(
 �gباعتبا  fعا5ية �& تتعجب من شي
مستحيًال على �لقد�g �إلµية، فكيف 
 �gقد ُتنكر   &�  Âن ³"جة  من  ُيتوقع 
 ���هللا تعا%، gغم g ية �يا- �هللا �لكث
 �gًكبا( تعجبت  ��ا  �لو�قع  قبل.  من 
لنعمة �هللا عليها، ال )نكا�gً لقدgته عز 
�لعجب  هذ�  مثل  Iُكر  "قد  "جل. 
من )بر�هيم �يضا i موضع �خر من 
ر  فسَّ بنفسه  "لكنه  �لكرمي،  �لقر�& 
عَجبه مبيًنا بأنº �تعجب )كبا�gً للنعمة 

منها  قنوطا   "� µا   �gًنكا( ال  �إلµية 
حيث قا@ للرسل �ملبشرين له باالبن: 
º �لِكَبر فِبَم  رمتو� على �& مسَّ ﴿�َبشَّ
فال  باحلق  بشرنا[  قالو�  تبشر"&* 
يقنط  "من  قا@  �لقانطني*  من  تكن 

ة gبه )ال �لضالو&﴾ (�ِحلجر: g من

.(٥٥ - ٥٧


ْحَمُة َ �هللا  َ?ْمِر  ِمْن  َ?َتْعَجِبَني  ﴿َقاُلو� 

ِ�نَُّه  �ْلَبْيِت  َ?ْهَل  َعَلْيُكْم  َ-َبَرَكاُتُه  �هللا 

َحِميٌد َمِجيٌد﴾ (هو5: ٧٤)

:Hلتفسـ�
 Âلن� ³"جا-  يعت<"&  ال  �لشيعة   
�لقمي،   �(تفس بيته  �هل  من   �
�ألحز�±، قوله تعا%: لُيذهب عنكم 

�لرجَس �هَل �لبيت).
هنا  �طلق  قد  �لكرمي  �لقر�&  "لكن 
)بر�هيم  ³"جة  على  �لبيت“  ”�هل 
"حدها، �لr � تكن قد َ"َلد- بعد 
�لكرمي  �لقر�&   &� فاحلق  "لد.   \�

فكيـف ُيعقـل أن يأمـر اهللا إبراهيـم بذبـح ابنـه، 
الـذي سـبق أن أُنبـئ عنـه أنـه سـيكe ويعيـش 
طويـًال حـk ينجـب ابًنـا بـاّرًا مقرًبا لـدى اهللا؟ 
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ֲדا  قصد  �لكلمة  هذ�  �ستخد9  كلما 
�لز"جة �يضا.

 iُ-َّْلر� ِ�ْبَر�ِهيَم  َعْن  jََهَب  ا  ﴿َفَلمَّ
َقْوِ/  ِفي  ُيَجاِ�ُلَنا  �ْلُبْشَر5  َ-َجاَ'ْتُه 

ُلوUٍ﴾ (هو5: ٧٥)

شرE �لكلما&:
َ́ (�ألقر±) : فِز َ́ �g - ´لفز� :i-لر�

 :Hلتفسـ�
على  )بر�هيم  سيدنا   wخو يكن   �
نفسه، ")منا على قو9 لوÀ �، "مثل 
 ،Âلن� شأ&   i يقد�  ال   wخلو� هذ� 
"qّو  تقو��  عظيم  على  5ليل  هو  بل 
�خالقه. فأ"@ ما qع )بر�هيم نبأ هال[ 
�مر�،   i  �"حت �لفز´  �صابه  �لقو9 
بأنه  �هللا  من   �gلبشا� تلقى  ملا  "لكنه 
 gيعّوضه بأمة �فضل من �ألشر� wسو
�µالكني خّف Úه "هد� باله بر ية هذ� 
�ملحبة �إلµية، فتشجع "بد� يتوسل )ليه 

.Àعز "جل مسترِحـًما لقو9 لو

�lٌ ُمِنيٌب * َيا  ﴿ِ�<َّ ِ�ْبَر�ِهيَم َلَحِليٌم َ?-َّ
ِ�ْبَر�ِهيُم َ?ْعِرmْ َعْن َهَذ� ِ�نَُّه َقْد َجاَ' 
َغْيُر  َعَذ�ٌ\  oَِتيِهْم  َ-ِ�نَُّهْم  
بَِّك َ َ?ْمُر 

َمْرُ�-ٍ�﴾ (هو5: ٧٦ - ٧٧)

شرE �لكلما&:
ِ)شفاًقا.  �لتأ"ُّ�   ��لكث �ألّ"��:   :l�-ّ?

(�ألقر±)
منيب: �نا± )ليه: gجع )ليه مر� بعد 

مر�. (�ألقر±)

 :Hلتفسـ�
)بر�هيم حظوً� لد£  ما �كَثَر ما كا& 
 ºهللا، فإنه تعا% � يقل له: �سكْت فإن�
لن �qع لدعائك، بل قا@ له i لطف: 
5عك يا )بر�هيم من هذ� �لسؤ�@، فقد 
حا& �آل& ميعاg 5بِّك "قد جف �لقلم، 

"ال 5�gَّ لقضاf �هللا.

ِسيَ'  ُلوًطا  
ُسُلَنا ُ َجاَ'ْ&  ا  ﴿َ-َلمَّ

ًعا َ-َقا1َ َهَذ� َيْوٌ/ ْjَ ِبِهْم َ-َضاَ[ ِبِهْم

َعِصيٌب﴾  (هو5: ٧٨)

شرE �لكلما&:
يكرهه،  ما  به  َفعَل   :�fَسا ِسيَ': 
به  ُفعل   :fَِسي" (�ألقر±)  �حزنه   "�

�ملكر"�. 
gْIًَعا:  به   Nَضا 
ًعا: ْjَ ֲדم  ضا[ 
�ملكر"�  من  jد   �" طاقته  ضُعفت 
بسط   ´gْلَذ� "�صل  َمخلًصا.  فيه 
)ليه  يد\  تريد: مد5ُ-  �ليد، فكأنك 
قوله:   i  ´�gبالذ  5�g�" َتَنله.  فلم 
�لَنَفَس.  �gIعا)  �gَحَبهم  كا&  ("لكن 

(�ألقر±)
شديد   "� �حلر،  شديد  عصيب:  يو/ 

(�ألقر±).

 :Hلتفسـ�
 Àلرسل عندما "صلو� )% لو� &� \�
� عاÛ منهم �ملشقة، "� jد من 
من  تضايق   "� َمْخلًصا،  )صر�gهم 
 5�g� فيما  يفلح   � حيث  معاملتهم 

منهم.
ملا  �لرسل  بأ&  �ملفسرين  بعض  يقو@ 
نزلو� ضيوفÁ على لوÀ حا"@ �لتخلص 
بإحلا�  عليه  تطفلو�  "لكنهم  منهم، 
 ،(�شديد فتضايق من Iلك (�بن كث
 £g�" .لزعم باطل متاما� "لكن هذ� 
�لصد5  �لتوi ��g هذ�  ما تذكر�   &�
")ليه   ،(١٩ (�خلر"²  �لصحيح  هو 
حينما  �لرسل   &� �لو�قع  �آلية.   �تش
"صلو� )% قرية لوÀ 5عاهم )% بيته، 
"لكنهم � يقبلو� 5عوته، كيال يشقو� 
 Äّ� "لكنه  �حلر².  له  "يسببو�  عليه 
 fفاستا ،gعليهم فأصر"� على �إلنكا
يذكر�  ما  "هذ�  "تضايق،  Iلك  من 
�هللا هنا،  ليكشف لنا ما كا& يتحلى 
به نبيه من ُخُلـق )كر�9 �لضيـف، 
"ليس I iلك-كما ظن �لبعـض- 
 fسـو" uله   %(  �gشـا(  Û5�

خلقـه.
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﴿َ-َجاَ'lُ َقْوُمُه ُيْهَرُعوَ< ِ�َلْيِه َ-ِمْن َقْبُل 
َيا َقْوِ/  يَِّئاِ& َقا1َ  َيْعَمُلوَ< �لسَّ َكاُنو� 
َفاتَُّقو�  َلُكْم  َ?ْطَهُر  ُهنَّ  َبَناِتي  َهُؤَالِ' 
َ?َلْيَس  َضْيِفي  ِفي  ُتْخُز-ِ<  َ-َال  �هللاََّ 

ِمْنُكْم َ
ُجٌل َ
ِشيٌد﴾ (هو5: ٧٩)

شرE �لكلما&:
(Üهوال):  �لرجل   َ́ ُ�هِر ُيهَرعو<: 
 wِعَد من غضب �" ضعف �" خوg�ُ
فهو  �إلسر�´،  على  ُ�عِجَل  بر5؛   "�
"�µر�´  �µََر´  �للسا&:   i" ُمهَر´. 
�بو  "قا@   .Nلَسْو� شد�  "�إلهر�´: 
"هو  �تا[   �I( �لرجُل:  ُ�هر´  عبيد: 
يرعد من �ل<5. �قَبَل �لشيخ ُيهَر´ �\ 

�قبَل ُيسر´ مضطرًبا (�ألقر±)

:Hلتفسـ�
 يبد" من �آلية �& لوطا � خاw على 
مبكر"�،  قومه  µم  يتعر�   &� �لرسل 
 ºبالعمو9. "ال نع �gأل�م كانو� �شر�
³عم  كما  جنسًيا   Óشّر هنا  بالشّر 
�لرسل  بأ&  قالو�   I( �ملفسرين،  بعض 
 gكانو� مالئكة متّثلو� للقو9  على صو
ُمْرI 5ٍ"\ 2ا@ "ֲדاf، "عندما  فتياٍ& 
�عربو� عن سر"gهم   Àلو قو9  �gهم 
ֲדم  �لفاحشة  لفعل  مسرعني   �"fجا"

(�لبحر �ملحيط "�بن كث�). لكن هذ� 
قد  تعا%  �هللا  أل&  كليًة،  باطل  �لظن 
"ضح �ألمر i موضع �خر من �لقر�& 
 �"�﴿ Àم للوµلكرمي حيث ¹كي قو�
َنْنَهك عن �لعاملني﴾ (�ِحلجر: ٧١).. 
�\ �� مننعك من �صطحا± �ألجانب 
)% قريتنا. فلو كانو� فرحني مبقدمهم 
لكانو�  ֲדم  �لفاحشة  ُيضمر"&  "هم 
 %( �ملسافرين   gبإحضا عليه  �حلو�  قد 
�لنقيض  على  "لكنهم  بكثر�،  �لقرية 
 �� غضب:   i له  يقولو&  Iلك  من 

.fلغربا� gمننعك من )حضا
"لو قيل: لقد "i 5g مكا& �خر من 
�ملدينة  �هل   fجا"﴿ �لكرمي  �لقر�& 
 \�  ..(٦٨ (�ِحلجر:  يستبشر"&﴾ 
�ألجانب  بقد"9  فرحني  قومه   �fجا
أل& �لفرصة قد سنحت لفعل �لفاحشة 
بنية  يفرحو�   � )�م  فاجلو�±:  ֲדم، 
�لفاحشة ֲדؤالf �لضيوw، ")منا فرحو� 
 &"g>ي حجة  Iلك   i "جد"�  أل�م 

ֲדا معاقبة لوÀ، حيث قالو�: �ليو9 قد 
نسّو\   wسو" قبضتنا   i هذ�  "قع 

معه �حلسا±.  
كانت  �لزما&  قدمي   i �نه  "�لو�قع 
�لقر£  من  ملجموعة   "� مدينة  لكل 
طابع   -�I خاصة،  مستقلة  حكومة 
2هوg\، فأحياًنا كا& ¹كمها ملك 
�" 2اعة من علية �لقو9. "هكذ� كا& 
 f�gسد"9 "عمو rبالنسبة لقري �حلا@ 
 �  Àلو سيدنا  )ليهما  ُبعث  �للتني 
(�لتكوين: ١٤). "قد "i 5g �لتلمو5 
- "هو كتا± يضم �لر"�يا- �لتاg®ية 
كانو�  �لقريتني  �هل   &� �ليهو5ية- 
"ينهبو&  طرقهم   yلنا� على  يقطعو& 
 .(Sadom ،ملوسوعة �ليهو5ية�) مµمو��
"�لبديهي �& �ألمة �لr ال يأمن ج��ُنها 
 i تعيش   &� بد  ال  ")يذ�fَها  بو�ئَقها 

خوw �5ئم من جانبهم.
"تذكر �لتو��g ��م كانو� على حر± 
"من   ،(١٤ (�لتكوين:   &���جل مع 

فلو كانـوا فرحني مبقدمهم وهم ُيضمرون الفاحشـة 
 pبهـم لكانـوا قد أحلوا عليـه بإحضار املسـافرين إ
القريـة بكثـرة، ولكنهـم علـى النقيض مـن ذلك 
يقولون له U غضـب: أx مننعك من إحضار الغرباء.
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 fلك كانو� ال يسمحو& للغرباI جل�
بدخو@ �لقرية، Þافة �& يفتحو� �بو�ֲדا 
بالليل، فيفاجئهم �لعد" "هم نائمو&.

 wلضيو� ُيكر9   Àلو سيدنا  "كا& 
�لسال9،  عليهم   fألنبيا� بسنة  عمًال 
بيته   i �ملسافرين  يستضيف  فكا& 
باتو�   �I( �لقو9  يسلبهم   &� َخشيَة 
عن  ينهونه  قومه  "كا&   .²gخلا�  i
له  قوµم  Iلك  على  يد@  كما  Iلك 
(�ِحلجر:  �لعلمني﴾  عن  َنْنَهك   �"�﴿
�ملر�  هذ�  بالرسل   fجا فعندما   .(٧١
�"�مرهم،  ملخالفة  غضًبا  �ستشاطو� 
"فرحو� "�ستبشر"� ��م "جد"� فرصة 
�لقضية �ائًيا. "ملا كا&  ملعاقبته "حلّل 
 wللضيو معاملتهم   fسو  wيعر  Àلو
)ليهم،  يسيئو�   &�  wخا �ألجانب 
 ßبنا  &( ثوgִדم:  مهّدًئا  لقومه  فقا@ 
ظهر�نيكم  بني  َيِعْشن   ßلّال�  fهؤال
 ..rساح �fهن �طهر شها5ً� على بر�
 �I( ألنكم   wللضيو تتعرضو�  ال   \�
 wفسو مهانني  هكذ�  طر5متوهم 
�ما9   gلعا�" �لفضيحة  عليكم  جتلبو& 
�آلخرين. "�ما خوفكم من �نº �تآمر 
لذلك،  �5عي  فال   fألعد�� مع  عليكم 
لن ضماًنا jب  أل& بناß هؤالf يشكِّ
كانت  �نه  �لعلم  مع   - ُيطمئنكم   &�
 I( - 9بنتا& متز"جتا& بني �لقو Àللو
 ºتستطيعو& بكل سهولة �& تنتقمو� م

�ما9  ُتفتضحو�   &�  &"5 مبعاقبتهما، 
�لعا�.

بأ&  "قالو�  �ملفسرين  بعض  هَرَ�  "قد 
سيدنا لوط�Á  كا& قد قّد9 للقو9 
بنتني له لُيشبعو� ֲדما gغبتهم �جلنسية 
فتح   �(تفس  wللضيو يتعرضو�  "ال 
 5g" لبيا&)، "قد كتبو� هذ� متأثرين مبا�
i �لتو��g. "لكن هذ� �ملعÈ باطل متاًما 
5َْعَك  Igيٍل  بشخص  ح|  يليق  "ال 
�& يصدgعن نÂ من �نبياf �هللا �لكر�9، 

ية. �لو�قع �نه " ��"هم �كثر �لناy غ
�القتر�� ح| من  يقتر� مثل هذ�  ال 
يرتكبو& �لفو�حش عمومÁ. فال gيب 
�& هؤالf �ملفسرين قد "قعو� i �خلطأ 

 �خ فهذ�  بُنصحي،  "�عملو�  قصد\ 
بإهانة  �نفسكم  تفضحو�  "ال  لكم، 

.wلضيو�
عر�  )نه  �ملفسرين  بعض  قا@  "قد 
على �لقو9 بناته للز"�² ال للفاحشة ! 
(فتح �لبيا&). "لكن هذ� �لر�\ �يضا ال 
يبد" سليمÁ أل& بناته ُكنَّ متز"جا- 
 ��gبني �لقو9 من قبل ¯سب بيا& �لتو

(�لتكوين: ١٩).
بنا-  له  �نه كانت  "لو سّلمنا جدًال 
فال  �ملتز"جا-  جانب   %(  £gعذ�
من  ليس   I( �يضا،  �ملشكلة  تنحل 
 i ملعقو@ �& يأتيه �هل �ملدينة طامعني�
µم  فيقو@  للفاحشة،  �لرجا@  ضيوفه 

وحتـت  بينكـم  يعيشـون  وأوالدي  عيـا;  دام  مـا 
حكمكـم فكيـف سـاغ لكـم أن تسـيئوا | الظـن 
وتعتـeو� عـدًوا لكـم يريد التآمـر مـع األعداء.

�لقر�&  أل&   .��gبالتو تأثرهم  بسبب 
�لكرمي ال يقو@ �بدÓ بأنه قّد9 بناته µم 
من �جل �& يفعلو� ֲדن �لفاحشة، ")منا 
قائال:  قريته  �هل  ִדدئة  بذلك  حا"@ 
ما 9�5 عياÎ "�"ال5\ يعيشو& بينكم 
لكم   áسا فكيف  حكمكم  "حتت 
عدً"�  "تعت<"�  �لظن   Ò تسيئو�   &�
لكم يريد �لتآمر مع �ألعد�f. فافهمو� 

 ßببنا لوÀ: حسًنا، فليتز"² بعضكم 
!        fهؤال

"ملا كا& سيدنا لوÀ شيًخا كبً�� فقد 
�عت<  حيث  Üا�³ً،  هذ�  قوله  يكو& 
 &( فقا@:  كبناته  �ملعاgضني  ³"جا- 
 �بناß هؤالf - �\ ³"جاتكم - خ
عن  تعرضو&   �Iفلما "�طهر،  لكم 

�لطريق �لسليم "تقعو& i �لفاحشة.


