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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  )١٠(سورة األعراف 
  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  
  .وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد هللا رب العالمين،

ا أمسى أولئك التسعة الرهط عزمـوا        فلم ،وكان قتلهم الناقة يوم األربعاء    : - تعالى رحمه اهللا -قال المفسر   
قَـالُوا  { وإن كان كاذباً ألحقناه بناقتـه  ،إن كان صادقاً عجلناه قبلنا:  وقالوا-عليه السالم- على قتل صالح 

ومكَروا مكْـرا ومكَرنَـا     *لَصاِدقُونتَقَاسموا ِباللَِّه لَنُبيتَنَّه وَأهلَه ثُم لَنَقُولَن ِلوِليِه ما شَِهدنَا مهِلك َأهِلِه وِإنَّا             
   ونرشْعلَا ي مها وكْرم *    كِْرِهمةُ ماِقبع فَ كَانكَي لما عزموا على ذلـك     ف ]سورة النمل ) ٥١-٤٩([ اآلية }فَانظُر

 عليهم -له وله العزة ولرسوسبحانه وتعالى- أرسل اهللا ف من الليل ليفتكوا بنبي اهللا     واءوا عليه وجا  ئوتواط
 -وهو اليوم األول من أيام النظرة- وأصبح ثمود يوم الخميس ،حجارة فرضختهم سلفاً وتعجيالً قبل قومهم  

وهو يوم - وأصبحوا في اليوم الثاني من أيام التأجيل  -عليه السالم -ووجوههم مصفرة كما وعدهم صالح      
 ووجـوههم  -وهو يـوم الـسبت  -متاع  وأصبحوا في اليوم الثالث من أيام ال      ،ة ووجوههم محمر  -الجمعة
عياذاً باهللا من ذلـك - فلما أصبحوا من يوم األحد وقد تحنطوا وقعدوا ينتظرون نقمة اهللا وعذابه    ،ةمسود- 

   جاءتهم صيحة مـن الـسماء ورجفـة    ، وأشرقت الشمس،كيف يأتيهم العذاب  فعل بهم وال  ال يدرون ماذا ي 
  .النفوس في ساعة واحدةح وزهقت اشديدة من أسفل منهم ففاضت األرو

}    اِثِمينج اِرِهمواْ ِفي دحبفَةُ فََأصجالر مولم يفلـت  ،صرعى ال أرواح فيهم:  أي]سورة األعراف) ٧٨([ }فََأخَذَتْه 
 ويقال  ،قلْإال جارية كانت مقعدة واسمها كلبة بن الس       :  قالوا ، ال ذكر وال أنثى    ،منهم أحد ال صغير وال كبير     

 فلما رأت ما رأت من العـذاب أطلقـت          ،-عليه السالم - وكانت كافرة شديدة العداوة لصالح       ،قةيرالز: لها
 ثـم   ، بقومهـا   فأتت حياً من األحياء فأخبرتهم بمـا رأت ومـا حـلَّ            ، فقامت تسعى كأسرع شيء    ،رجالها

  .استسقتهم من الماء فلما شربت ماتت
 نبينا محمد   ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين      ،الحمد هللا رب العالمين   ،  بسم اهللا الرحمن الرحيم   

  :  أما بعد،وعلى آله وصحبه أجمعين
 هذا جمع بين مـا ورد فـي    "جاءتهم صيحة من السماء ورجفة شديدة من أسفل منهم        ": -رحمه اهللا -فقوله  

:  والرجفـة ،ذتهم الرجفـة  أخم أنه-تبارك وتعالى- فقد ذكر اهللا ،ذكر فيه عقوبتهم مما ي-عز وجل-كتاب اهللا   
  . أي اضطربت بهم األرض واهتزت بهم،هي الزلزلة

وَأخَذَ الَِّذين ظَلَمواْ الـصيحةُ     { : في سورة هود   -عز وجل - كما قال اهللا     ،أي الصيحة الشديدة  : وبعضهم يقول 
   اِثِمينج اِرِهمواْ ِفي ِديحبهـو مـا ذكـره       -اهللا تعالى أعلم  و-وأحسن ما يقال في هذا       ]سورة هود ) ٦٧([ }فََأص 

مـد األمـين الـشنقيطي مـن     ممن قال بـه الـشيخ مح   و ،الحافظ ابن كثير ومشى عليه جماعة من المحققين       
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 ورجفت  فاضطربت بهم األرض   حيث صاح بهم الملك    ، أخذهم بالرجفة  -عز وجل -أن اهللا   المعاصرين، وهو   
  . فصاروا في دارهم جاثمينبهم

ومـاتوا وفارقـت     والمقصود أنهم هلكوا     ، على الركب والوجوه   يِثألرض والج وأصل الجثوم هو اللصوق با    
  .أرواحهم أجسادهم

ه هكذا ضبطُ- الزريعة: يقال لها و"الزريقة:  ويقال لهاقلْجارية كانت مقعدة واسمها كلبة بنت الس   إال  ": يقول
بار أن العرب تقـول للكـالب   باعت ؛-رحمه اهللا-وهو الذي رجحه الشيخ محمود شاكر ، ابن جريرفي تفسير  
  .أوالد زارع

والعرب تقول ،  الزريعة لهذه   يقاللذلك   و ،أوالد زارع يعني الكالب    و  كلبة بن السلق    فهي ،ق هو الذئب  لْ والس :
  .بأن الذئب ينزو على الكلبة ويولدها

-ماهللا عنهرضي - ومن تبعه -عليه السالم-من ذرية ثمود أحد سوى صالح ولم يبقَ : قال علماء التفسير  
غال كان لما وقعت النقمة بقومه مقيماً إذ ذاك في الحرم فلم يصبه شـيء فلمـا   أبو ِر:  يقال لهإال أن رجال  

  .  جاءه حجر من السماء فقتله،خرج في بعض األيام إلى الحل
ل  بقبر أبي رغا    مر -صلى اهللا عليه وسلم   - أن النبي    ةقال عبد الرزاق عن معمر أخبرني إسماعيل بن أمي        

غال رجل من ثمود كان في حرم       هذا قبر أبي رِ   ((:  قال ،اهللا ورسوله أعلم  : قالوا) )؟أتدرون من هذا  ((: فقال
  اهللا فمنعه حرم فلما خرج أصابه ما أصاب قومه فدفن هاهنا ودفن معه غصن من ذهب فنزل ، اهللا اهللا عذاب 

أبـو  : بد الرزاق قال معمر قال الزهري     وقال ع  ))القوم فابتدروه بأسيافهم فبحثوا عنه فاستخرجوا الغصن      
  .)١(رغال أبو ثقيف

 فهـي واضـحة أنهـا مـن         -صلى اهللا عليه وسلم   -معمر عن إسماعيل بن أمية عن النبي        عن   الرواية   هذه
  .أعلماهللا المرسل، ولذلك ضعفها أهل العلم، ف

} الَةَ رِرس لَغْتُكُمَأب ِم لَقَدا قَوقَاَل يو منْهلَّى علَِكفَتَوو تُ لَكُمحنَصي وب  النَّاِصـِحين ـونسـورة  ) ٧٩([ }ن الَّ تُِحب
دهم علـى اهللا     وتمـر  ، لما أهلكهم اهللا لمخالفتهم إياه     ، لقومه -عليه السالم -هذا تقريع من صالح      ]األعراف

عاً وتوبيخاً  لهم صالح ذلك بعد هالكهم تقري      قال   ، وإعراضهم عن الهدى إلى العمى     ،وإبائهم عن قبول الحق   
على أهل بـدر   لما ظهر -صلى اهللا عليه وسلم-أن رسول اهللا    كما ثبت في الصحيحين    ،وهم يسمعون ذلك  

     علـى القليـب    حتى وقـف     ثم أمر براحلته فشدت بعد ثالث من آخر الليل فركبها ثم سار              ،أقام هناك ثالثاً  
عة يا شيبة بن ربيعة ويا فالن بن فالن هل يبيا أبا جهل بن هشام يا عتبة بن ر      ((: فجعل يقول  -قليب بدر -

 ما تكلم من أقوام     ،يا رسول اهللا  :  فقال له عمر   ))؟وجدتم ما وعد ربكم حقاً فإني وجدت ما وعدني ربي حقاً          
  .)٢()) ولكن ال يجيبون، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم،والذي نفسي بيده((: قد جيفوا؟ فقال

                                                
 / ٣ج ) (٢٧٨٨(والطبراني في األوسط ) ١٤٨ص  / ٣ج ) (٣٠٩٠ (باب نبش القبور العادية يكون فيها المال - الخراج أخرجه أبو داود في كتاب - 1

 ).٤٧٣٦(وضعفه األلباني في السلسلة الضعيفة برقم ) ٤٥٤ص  / ١١ج ) (٢٠٩٨٩(وعبد الرزاق في مصنفه ) ١٥٨ص 
 باب عرض -كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها ومسلم في ) ١٤٦١ص  / ٤ج ) (٣٧٥٧( باب قتل أبي جهل –أخرجه البخاري في كتاب المغازي  - 2

 ).٢٢٠٢ص  / ٤ج ) (٢٨٧٣ (ه وإثبات عذاب القبر والتعوذ منهمقعد الميت من الجنة أو النار علي
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 :أي ]سورة األعـراف  ) ٧٩([ }لَقَد َأبلَغْتُكُم ِرسالَةَ ربي ونَصحتُ لَكُم     { :ومه قال لق  -عليه السالم -وهكذا صالح   
) ٧٩([ }ن الَّ تُِحبون النَّاِصـِحين ولَِك{ : ولهذا قال، وال تتبعون ناصحاً،فلم تنتفعوا بذلك ألنكم ال تحبون الحق    

  .]سورة األعراف
 ،؛ ألنه ذكـره بعـد إهالكهـم       -تبارك وتعالى -أهلكم اهللا    أن   لك بعد  أنه قال لهم ذ    -واهللا تعالى أعلم  -األقرب  

أن يكون قال ذلك لهم حينما عقروا الناقة واستوجبوا العذاب فقال لهم ذلك وفارقهم قبل أن                 أيضاً واآلية تحتمل 
يـر  لكن األقرب هو ما ذكره ابن كث   ، وهذا قال به طائفة من السلف      ،ونقمته -عز وجل -ينزل بهم عذاب اهللا     

 وكونه يوجه لهم هذا الخطـاب  ، أنه قال ذلك بعد نزول العقوبة بهم أي، ويدل عليه ظاهر القرآن   -رحمه اهللا -
  .-صلى اهللا عليه وسلم- الذي سبق عن رسول اهللا بعد ما هلكوا ليس ذلك بمشكل للحديث

ِإنَّكُم لَتَْأتُون الرجاَل شَهوةً مـن      * ِمن َأحٍد من الْعالَِمين   ولُوطًا ِإذْ قَاَل ِلقَوِمِه َأتَْأتُون الْفَاِحشَةَ ما سبقَكُم ِبها          {
ِرفُونسم مقَو ْل َأنتُماء بوِن النِّسسورة األعراف) ٨١-٨٠([ }د[.  

  . واذكر لوطاً إذ قال لقومه، أو تقديره،ولقد أرسلنا لوطاً: يقول
   وكان قد آمن مـع إبـراهيم   -عليهما السالم-اهيم الخليل  وهو ابن أخي إبر،بن هاران بن آزر اولوط هو   

وما حولها من القرى يدعوهم إلـى        ومد وهاجر معه إلى أرض الشام فبعثه اهللا إلى أهل س          -عليه السالم -
التـي    والمحارم والفـواحش   اهم عما كانوا يرتكبونه من المآثم     ه ويأمرهم بالمعروف وين   -عز وجل -اهللا  

 وهذا شيء لم يكـن  ، وهو إتيان الذكور دون اإلناث،وال غيرهم   بها أحد من بني آدم     اخترعوها لم يسبقهم  
بنو آدم تعهده وال تألفه وال يخطر ببالهم حتى صنع ذلك أهل سعليهم لعائن اهللا-وم د-.  

ين لنصب لوط    وجه -رحمه اهللا -ذكر الحافظ ابن كثير      ]سورة األعراف ) ٨٠([ }ولُوطًا ِإذْ قَاَل ِلقَوِمهِ   { :قولهفي  
عليـه  - اًالحاصل أن لوط   و ،لقد أرسلنا لوطاً  :  أو يكون التقدير   ،واذكر لوطاً :  األول -عليه الصالة والسالم  -

قال  ]سورة األعراف ) ٨٠([ }َأتَْأتُون الْفَاِحشَةَ ما سبقَكُم ِبها ِمن َأحٍد من الْعالَِمين        {:  قال لقومه  -الصالة والسالم 
 يشعر بأنها   -واهللا تعالى أعلم  -كأن ذلك   و ،"لأ"دخل عليها   أ و  وعبر عنها بالفاحشة   ،ستنكارذلك على سبيل اال   

 فيها ما لم يـذكره فـي     -عز وجل -  وذكر اهللا  ، فهي في غاية الفحش    ،قد استحقت الوصف الكامل في الفحش     
بْل َأنتُم  { : وقال ،]سورة األعراف ) ٨٠([ }الْعالَِمينَأتَْأتُون الْفَاِحشَةَ ما سبقَكُم ِبها ِمن َأحٍد من         {: قال هنا  ف ،الزنا

 ِرفُونسم مٍء        { :الذكر قرية هؤالء وق   و ]سورة األعراف ) ٨١([ }قَووس مكَانُوا قَو ماِئثَ ِإنَّهُل الْخَبمالَِّتي كَانَت تَّع
انوا يعملون الخبائث ووصفهم بالفسقيعني أهلها أنهم كوالقرية  وصف  فهو]سورة األنبياء) ٧٤([ }فَاِسِقين.  

 فوصـفهم   ]سـورة العنكبـوت   ) ٣٠([ }رب انصرِني علَى الْقَوِم الْمفِْسِدين    { :-صلى اهللا عليه وسلم   -وقال لوط   
لمـا جـاءت    وذلك   ]سورة العنكبوت ) ٣١([ }ِإن َأهلَها كَانُوا ظَاِلِمين   { : في قوله   ووصفهم أيضاً بالظلم   ،باإلفساد

  . وبشروه بهالكهم-صلى اهللا عليه وسلم-مالئكة إلبراهيم ال
هو في غاية البـشاعة   ف لهؤالء الذين يقارفون هذا المنكر الشنيع-عز وجل-صاف جميعاً ذكرها اهللا    فهذه األو 

 ذكر ذلك في القرآن لما صـدقت أن   -عز وجل -لوال أن اهللا    : بني أمية  وقد قال بعض خلفاء      ،روالمنافاة للفطَ 
  . ذكره في كتابه-عز وجل-ال يتصور أن يقع هذا من أحد لوال أن اهللا ، أي أنه يقارف ذلكأحداً 
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 وقد ذكر الحافظ ابن القيم ،القبائح والرذائل والرزايا  من   اًألوانفإن فيها أيضاً    وهذه الفاحشة مع منافاتها للفطرة      
ل فيفسد فطرته ويحـصل لـه   يدخل في كل عصب ومفصفإن ماء الرجل  أن من وقع عليه ذلك   -رحمه اهللا -

  .بسبب ذلك من المسخ واالنتكاس ما ال يقادر قدره
ـ                  : "يقول وقـال  "دوموهذا شيء لم يكن بنو آدم تعهده وال تألفه وال يخطر ببالهم حتى صنع ذلك أهـل س :

"   جموعـة مـن   م سدوم هـذه و "وما حولها من القرىوم وهاجر معه إلى أرض الشام فبعثه اهللا إلى أهل سد
  ]سورة التوبـة ) ٧٠([ }والْمْؤتَِفكَاِت{ :قالكما  و  ]سورة النجم ) ٥٣([ }والْمْؤتَِفكَةَ َأهوى { : كما قال اهللا تعالى    القرى

 ، والمؤتفكات باعتبار أنها قرى وليست قرية واحدة       ، يعني القرى المؤتفكة   ،فالمؤتفكة جنس يشمل جميع القرى    
أما القـول   و، أنها من أعمال حلبذكر بعضهمي، واصمة تلك البالدعهي  يعني  ،إنها األم :  عنها فسدوم يقولون 

 أخبـر أنـه     وإنما ، ما ذكر أنها تحولت إلى بحر      -عز وجل - واهللا   ،ال أعلم عليه دليالً   ففي البحر الميت    ها  بأن
أي أنه رفعهـا ثـم       ،يعني المنقلبة  ]سورة النجم ) ٥٣([} والْمْؤتَِفكَةَ َأهوى { : وقال ،هالف جعل عاليها سا   قلبها وأنه 

  .-عز وجل-العلم عند اهللا و ،ذلك بالحجارةقلبها ثم أتبع 
ما نزا ذكـر  :  قال ]سورة األعراف) ٨٠([ }ما سبقَكُم ِبها ِمن َأحٍد من الْعالَِمين   { :قال عمرو بن دينار في قوله     
 الْفَاِحشَةَ ما سبقَكُم ِبها ِمن َأحـٍد  َأتَْأتُون{ :-عليه السالم- ولهذا قال لهم لوط    ،على ذكر حتى كان قوم لوط     

الَِمينن الْعاء* موِن النِّسن دةً مواَل شَهجالر لَتَْأتُون سورة األعراف) ٨١-٨٠([ }ِإنَّكُم[.  
لبـاقون   وقـرأه ا   ،يكون ذلك على سبيل اإلخبار    افع وحفص، و  هذا على قراءة ن    }ِإنَّكُم لَتَْأتُون الرجالَ  { :قوله

  .يوبخهم على هذا الفعلفهو  ، على سبيل االستفهام الذي يراد به التوبيخ ذلكفيكون }َأِئنَّكُم{بهمزتين 
ألنه وضع الشيء في  أي عدلتم عن النساء وما خلق لكم ربكم منهن إلى الرجال وهذا إسراف منكم وجهل؛     

  .غير محله
 ال يأتون ذلك ألمـر أو لمعنـى    أنهم يعني،ر منتكسة يدل على أن الفطَ}ةًِإنَّكُم لَتَْأتُون الرجاَل شَهو  { :في قوله 

 ناشـئ عـن فطـرة       ثم أيضاً يفعلون ذلك قضاء لـوطرٍ       ، والشهوة ال تتوجه إلى مثل هذا      ، وإنما شهوة  ،آخر
  .منكوسة وشذوذ

  لتـي جعلهـا اهللا    أنهم فعلوه شهوة من غير اعتبار وال نظر للمعاني ا-عز وجل-وهذا الذي فعلوه وأخبر اهللا     
 في فطر الرجـال الميـل   -عز وجل- حيث أودع اهللا ، وهو مقتضى الفطرة، في المحل النظيف -عز وجل -

يحصل بسببه المـودة والرحمـة     و ، وذلك يجده الرجال في نفوسهم فيحصل بسبب هذا النكاح         ،الطبيعي للنساء 
) ٢١([ }وجعَل بينَكُم مودةً ورحمةً   { :، قال تعالى  وقومها وعشيرتها  التي تنسى معها المرأة أباها وأمها وأخاها      

 ، إال إذا جربهـا  ال يعرفهـا اإلنـسان  فهناك معاٍن ،وهذا المعنى ال يتصوره اإلنسان إال إذا تزوج ]سورة الروم 
 لمن لـم    ، وهذا مثلما لو تحدثت عن حالوة اإليمان       ال يعرفه إال من له ولد      هذا   شعور اآلباء نحو األبناء   : مثل
 ال   فإنه تتحدث عن إعجاز القرآن لفاسد السليطة      وكذلك عندما    ، فإن ذلك الحديث ال ينفعه     ق حالوة اإليمان  وذتي

 فهناك جملـة مـن المعـاني ال         ،لكنه ال يتذوق هذا إطالقاً     وإن ردد مع الناس كلمة اإلعجاز        يتذوق اإلعجاز 
     فـاهللا   ، فيدرك عندئذ هـذا المعنـى      ،اع أو التصور  السم إال إذا تحقق أمر زائد على مجرد         يتصورها اإلنسان 

 بـل إن  ، وجعل من مقتضى النكاح المودة والرحمة     ، جعل في فطر الرجال الميل إلى النساء       -تبارك وتعالى -
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 وال  ، وقد ذكره جمع من أهـل العلـم        ،الوطء يكون سبباً لمزيد من اإللف والمودة والرحمة وهو شيء معلوم          
ـ ، وبقاء النسل اآلدمي، وهو أيضاً سبب للولد،ه عليهيحتاج مثل هذا أن ينب      األنبيـاء والـصلحاء   ه ويخرج من

 وأما هـذه    ، ويحصل فيه قضاء الوطر أيضاً     ، كل ذلك بسبب هذا النكاح     ، والعلماء ،والمجاهدون في سبيل اهللا   
ذلك هو ال يلتـذ      هذا الممسوخ الذي يقع عليه        إن  ثم ، إطالقاً  من ذلك  شيءها  الفاحشة والشناعة فال يحصل من    

  .ربه ولكنه فساد الفطَ
فأرشدهم إلى نـسائهم     ]سورة الحجر ) ٧١([ }هُؤالء بنَاِتي ِإن كُنتُم فَاِعِلين    { :ولهذا قال لهم في اآلية األخرى     

  .فاعتذروا إليه بأنهم ال يشتهونهن
باعتبـار أن    -رحمه اهللا -ير  الحافظ ابن كث  وهذا كما يقول     }بنَاِتي{ : مع أنه قال   "فأرشدهم إلى نسائهم  ": قال

 : قـال  -تبارك وتعـالى  - واهللا   ،ههم بناتَ  قومه أبناءه وبناتُ    فبهذا االعتبار يكون أبناء    ،النبي بمنزلة األب لقومه   
}      ماتُههُأم هاجوَأزو َأنفُِسِهم ِمن ْؤِمِنينلَى ِبالْمَأو وهـو أب   (: وفي القراءة األخرى   ]سورة األحزاب ) ٦([ }النَِّبي

 هـي أبـوة     وهذه األبوة  - وقراءة ابن عباس   قراءة أبي - حادية معروفة أ ة وهي قراء  )لهم وأزواجه أمهاتهم  
 وأمـا  ، ورجحها بعض أهل العلم على أبوة النسب؛ ألن أبوة النسب يخرج فيها اإلنسان إلى الحياة الدنيا ،تربية

الكاملة التي يسعد بها فـي الـدنيا         ى الحياة الحقيقية  إل و هذه األبوة فيخرج بها اإلنسان من الظلمات إلى النور        
  يقـول  فهـو ، بنات قومه   أو ،يعني بنات القبيلة   ]سورة هود ) ٧٨([ }هُؤالء بنَاِتي { :قوله ف ،ويسعد بها في اآلخرة   

  . فأبوا ذلك عليه،إنه عرض بناته عليهم ليتزوجوهن:  وبعضهم يقول،النساءتزوجوا هؤالء : لهم
} قَالُواْ لَقَد        قٍّ وح ِمن نَاِتكا لَنَا ِفي بتَ مِلمع    ا نُِريدم لَملَتَع ل:  أي ]سورة هود ) ٧٩([ }ِإنَّك    ب قد علمت أنـه ال أر

  . وإنك لتعلم مرادنا من أضيافك،لنا في النساء وال إرادة
}           ِتكُمين قَرم موهِمِه ِإالَّ َأن قَالُواْ َأخِْرجقَو ابوج ا كَانمو  ونرتَطَهي ُأنَاس مما : أي ]سورة األعراف ) ٨٢([ }ِإنَّه

    وأهلكهم في ، فأخرجه اهللا تعالى سالماً    ،وا بإخراجه ونفيه ومن معه من بين أظهرهم       أجابوا لوطاً إال أن هم 
  .أرضهم صاغرين مهانين

 }ِإنَّهم ُأنَاس يتَطَهـرون   {: وقال مجاهد ،  ب عي عابوهم بغير :  قال قتادة  }ِإنَّهم ُأنَاس يتَطَهرون  {: وقوله تعالى 
  .أيضاً -مارضي اهللا تعالى عنه- وروي مثله عن ابن عباس من أدبار الرجال وأدبار النساء،

 ويحتمل أنهم قـالوا ذلـك       ،يحتمل أنهم قالوا ذلك على سبيل التهكم والسخرية        }ِإنَّهم ُأنَاس يتَطَهرون  {: قولهم
ال يرون أن هـذا مـن التطهـر          فعلى أنهم     إنهم قالوا هذا على سبيل السخرية      : ومن قال  ،قيقةعلى سبيل الح  

 ،لهـم مين لهم سوء ع    فز ،يرون أن هذا هو عين الذوق والكمال      صاروا  لما فسدت فطرهم    ، وذلك أنهم    والتنزه
 ،يسة أن تعاشر المرأة    في الكن  لمرأةحيث تجد أنه يقر ل     -عز وجل -كما هو مشاهد اآلن في بالد ال تعرف اهللا          

 رسـمية  ذلك بصورةبالبالد التي ال يعترف لهم في  و،في غاية القبح والمسخ، وهذا يتزوج الرجل  أن   لرجللو
بعض رؤساء الدول الكبـار   تجد  بل قد    كما يزعمون،    حاشدة يطالبون بحقوقهم  مظاهرات  ب بالماليين   يخرجون

 وهذا يدل علـى  ، بحقوقهم وما أشبه ذلكوايعترفونهم بأن هؤالء في مقارهم ويعد ن  ويزور في أيام االنتخابات  
  . وأنهم أعداد كبيرة هائلة ال يستهان بها،أن هؤالء يمثلون وزناً وثقالً في المجتمع
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 ويقـع علـيهم    حيث يقعون على كل شيءفحدث وال حرج   في تلك المجتمعات   األمر   يتعاطون هذا  ذينالوأما  
  .نسأل اهللا العافية، ممسوخةالر طَ، وهكذا هي الفبنتهايقع الرجل على و ،الكالب وغير الكالب حتى ،كل شيء

ـ  ذه ال  التي تنتشر فيها المخدرات وه      األمريكية قامت مظاهرة في إحدى الواليات     رف أهلهـا بالـشر     والية ع
تلك الوالية ونزل في فندق وهو فـي غايـة    حضر إلى رجل من المسلمين حيث حكى ذلك  والفساد والشراسة
 تحمل أعـالم     لمجموعة من الشواذ    فأطل وإذا بمظاهرة عارمة كبيرة     ، فسمع جلبة بعد يوم    ، والخوف التوجس

فحملـه  ،   بعض مـن يحملـون األعـالم        أخرى وإذا هم   جلبة في ناحية  سمع   ثم   ،جميع الدول وتحمل الفتات   
 ، تحملونه ال: يقولونو " اهللا إالال إله    "إذا بأناس من المسلمين ينازعونهم علم      فلما وصل    ،الفضول على النزول  

اهللا  ف ، رسمياً  األمر قر هذا تالمظاهرة على جميع الدول لماذا ال       ي هذه   فوهم يحتجون    ، نحمله  بل :وهم يقولون 
  .المستعان

}      الْغَاِبِرين كَانَتْ ِمن َأتَهرِإالَّ ام لَهَأهو نَاهيفَ       *فََأنجكَي ا فَانظُرطَرِهم ملَينَا عطَرَأمو    ـِرِمينجـةُ الْماِقبع كَان{ 
  .]سورة األعراف) ٨٤-٨٣([

فََأخْرجنَا من { : كما قال تعالى، ولم يؤمن به أحد منهم سوى أهل بيته فقط     ،فأنجينا لوطاً وأهله  : يقول تعالى 
ْؤِمِنينالْم ا ِمنِفيه كَان* ِلِمينسالْم نٍت ميب را غَينَا ِفيهدجا وسورة الذاريات) ٣٦-٣٥([ }فَم[.  

عليهم الصالة  - وأن جميع األنبياء      خاطبهم بالتوحيد  -صلى اهللا عليه وسلم   - يستدل به على أن لوطاً       وهذا مما 
َأنَّه لَا ِإلَه ِإلَّـا َأنَـا       { : ما أرسل من رسول إال أوحى إليه       -تبارك وتعالى -فاهللا   دعوا إلى التوحيد،     -والسالم

 ، وقوم لوط ممن لم يكونوا على التوحيد، فهاجر لـوط           فهذه دعوة جميع الرسل    ]سورة األنبياء ) ٢٥([ }فَاعبدوِن
 أنـه   تهفكونه لم يذكر في دعو     -تبارك وتعالى -إلى اهللا    الناس   إلى تلك الناحية ودعا    -صلى اهللا عليه وسلم   -

كروا بهذه الشناعة التـي لـم   ما ذُ وإن، أو أنهم كانوا موحديندعاهم إلى التوحيد ال يعني أنه لم يوجه ذلك إليهم      
  .يسبقوا إليها

؛  فيه نظر  ا القول هذف ،ممن لم يقع لهم شرك    ون  نهم قد يكون  إ: جواب على قول من قال من أهل العلم       الهذا هو   
  .؟تعلموا التوحيدوإال فمن أين 

عليه مـن ضـيفانه   لمهم بمن يقدم   عهم عليه وتُ  ُئبل كانت على دين قومها تمال      إال امرأته فإنها لم تؤمن به     
  .بإشارات بينها وبينهم

  يعني امرأة نـوح وامـرأة  ]سورة التحريم) ١٠([ }فَخَانَتَاهما{ : قال-عز وجل -فاهللا  هذه هي خيانة امرأة لوط،      
تحمل الخيانة علـى     وال يجوز بحال من األحوال أن        ،أنها كانت تدل على أضيافه    فالخيانة المقصود بها     ،لوط

ذلك ؛ ألن    يحفظ عرض أنبيائه ويصونه    -عز وجل -اهللا  ف،  ما خانت امرأة نبي قط    لك أنه   ذالفجور والفاحشة و  
  .هذا ال يجوز بحال من األحوالف ،لو وقع فإنه يرجع إلى النبي فيدنس عرضه بهذا

بل :  ومنهم من يقول،مر أال يعلمها وال يخرجها من البلد    ليسري بأهله أُ   -عليه السالم -مر لوط   ولهذا لما أُ  
 واألظهر أنها لم تخرج من البلد وال أعلمها لـوط     ، هي فأصابها ما أصابهم    تهم فلما جاء العذاب التفت    اتبعت

:  وقيـل  ،الباقين:  أي ]سورة األعراف ) ٨٣([ }ِإالَّ امرَأتَه كَانَتْ ِمن الْغَاِبِرين    { : ولهذا قال هاهنا   ،بل بقيت معهم  
  . وهو تفسير بالالزم،من الهالكين
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ِإالَّ امرَأتَـه كَانَـتْ ِمـن       { : فقوله تعـالى   ،تأتي بمعنى ذهب وتأتي بمعنى بقي     ف ،من األضداد ي  ه "رغب "لفظة
هذا هو المعنى المـشهور    و ،أي الباقين : -رحمه اهللا -يقول الحافظ ابن كثير     ،  ]سورة األعراف ) ٨٣([ }الْغَاِبِرين  

 كما قاله أبو عبيـدة      ،أي من المعمرين  :  من قال  فالذين فسروه بالباقين منهم    -الباقين : معنى الغابرين  أنأي  -
 أي أنها بقيـت     ،من الباقين  قيل:  قال  وإنما  وذكره كبير المفسرين ابن جرير لكنه لم يرجحه        ،معمر بن المثنى  

  فهي   ]سورة الشعراء ) ١٧١([ }ِإلَّا عجوزا ِفي الْغَاِبِرين   { : قال -عز وجل -واهللا  ،  زماناً طويالً قبل نزول العذاب    
إن :  يقال  أن -واهللا تعالى أعلم  - وأحسن من هذا     ، هكذا قال بعضهم   ، ثم جاء العذاب فهلكت    ،عاشت مدة طويلة  

 الباقين في العذاب فلم تـنج       كانت من  :أي ]سورة األعراف ) ٨٣([ }ِإالَّ امرَأتَه كَانَتْ ِمن الْغَاِبِرين    {: بقولهالمراد  
  . الهالكينمن: لذاهبين أيمن اكانت : وعلى المعنى اآلخر يقال ،منه

 ،"غبر"هو أحد المعنيين للفظة     وذلك أن معنى ذهب      "وهو تفسير بالالزم  ": -رحمه اهللا -قال الحافظ ابن كثير     
يه أو معانيه ما    يالحاصل أن المشترك يجوز حمله على معن       و ،وهذا من المشترك الذي يحمل المعاني المتضادة      

اعة من أهل العلـم  وذكره جم" الرسالة" في -رحمه اهللا- ذكره الشافعي  وهذا الذي،لم يوجد مانع يمنع من هذا  
 وفي هذا الموضع يمكن حمـل       ،هي يجوز حمل المشترك على معني      أي أنه  ،وهو الراجح من أقوال األصوليين    

ا الـذين ذهبـو     أي من الباقين في العـذاب      ]سورة األعراف ) ٨٣([ }ن الْغَاِبِرين ِم{: يه فيقال يالمشترك على معن  
  .وهلكوا من الهالكين

يلزم مـن ذلـك أنهـا        و بقيت في العذاب   معناه أنها    ن هذا من التفسير بالالزم    إ: -رحمه اهللا -ل ابن كثير    وقف
  .واهللا أعلمبين هذين المعنيين،  إلى الترجيح ةال حاج بهذا االعتبارو ،هلكت
 لَيها ِحجـارةً مـن ِسـجيلٍ      وَأمطَرنَا ع { :ر بقوله مفس ]سورة األعراف ) ٨٤([ }وَأمطَرنَا علَيِهم مطَرا  {: وقوله

  .]سورة هود) ٨٣-٨٢([ }مسومةً ِعند ربك وما ِهي ِمن الظَّاِلِمين ِببِعيٍد* منضوٍد
فالسجيل  ]سورة الـذاريات ) ٣٣([ }ِحجارةً من ِطيٍن{ :-تبارك وتعالى-يل المنضود مفسر أيضاً بقوله  السج وهذا

  .هو الطين
كان عاقبة من    انظر يا محمد كيف   : أي ]سورة األعراف ) ٨٤([ }فَانظُر كَيفَ كَان عاِقبةُ الْمجِرِمين    { :ولهذا قال 

  .ويكذب رسله -عز وجل-يجترئ على معاصي اهللا 
ـ  -مارضي اهللا تعالى عنه   -عن ابن عباس    ه  وروى اإلمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماج        قـال  : الق

  .)٣())عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به لممن وجدتموه يع((: -صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا 
     كمـا فعـل اهللا    ،يلقى من أعلى بناء ثم يتبع بالحجـارة       :  فبعضهم قال  ،العلماء اختلفوا في عقوبة من فعل ذلك      

 والراجح هـو  ،وقال بعضهم غير ذلك ، بالحجارة  القرى ثم أتبعهم   حيث رفعهم ثم قلب عليهم     بهم   -عز وجل -
 وال ،إذا كان راضياً فإنه يقتـل بالـسيف    والمفعول به ، بهذه الطريقة  يقتل الفاعل ، أي   ما ورد في هذا الحديث    

أيـضاً   -رضي اهللا عنهما–  ابن عباس  عنجاء في الحديث اآلخر     قد   و ، بين بكر وال ثيب     األمر يفرق في هذا  

                                                
 باب حد اللـوطي  –اب الحدود والترمذي في كت) ٢٦٩ص  / ٤ج ) (٤٤٦٤ (ل قوم لوطل عمباب فيمن عمِِِ -أخرجه أبو داود في كتاب الحدود   - 3
ص  / ١ج ) (٢٧٣٢(وأحمـد  ) ٨٥٦ص  / ٢ج ) (٢٥٦١ (ل قوم لوط ل عم من عمِ   باب –وابن ماجه في كتاب الحدود      ) ٥٧ص   / ٤ج  ) (١٤٥٦(

 ).٢٤٢٢(وصححه األلباني في صحيح الترغيب والترهيب برقم ) ٣٠٠
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 ٨

قتل البهيمة مـع أنـه ال       قد ذكر بعض أهل العلم أن الحكمة من          و ،قتل وقتلت البهيمة  من وقع على بهيمة     أن  
  . واهللا تعالى أعلم،من رآها تذكر هذه الفاحشة ف،ر بهذا الفعل القبيحذكّأنها تُ ذنب لها

  .وصلى اهللا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد هللا رب العالمين
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