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 الباب الثالث

عصيان امرأة لوط عليو السالم عن الدعوة عند محمد قريش شهاب في تفسيره 

 المصباح

 ترجمة المفسر . أ

 إسمو ونسبو .1

 

مقاطعة   يف رابانغ، كىي مدينة يف ُْْٗفرباير  ُٔكلد ٤تمد قريش شهاب يف 

 نشيط (، كىو رجلُٖٔٗ-َُٓٗهاب )شكىو أحد أبناء عبد الرٛتن  ُ.سوالكيسى اٞتنوبية

)مقيم حضرميا كعامل ٭تظى بشعبية كبَتة يف ىذه ا١تنطقة. من اٝتو، من الواضح أف كالده كاف 

باإلضافة إىل ريادة األعماؿ  ِيف ا١تنطقة العربية اٞتنوبية( كاف لو عبلقة كراثية بعبلقة مع النيب.

أقدـ  َت جاكراا، كىيا٠ت ةكىو خريج جامع ّ.مشهور بداع كمعلمكالده ك منذ الشباب، 

مؤسسة اعليمية يف إندكنيسيا ٖتمل أفكارا حديثة. إىل جانب ا١تعركؼ باسم أستاذ يف ٣تاؿ 

 ْية.نوباٞت الدين ماكاسار، سوالكيسي معهد أكؿ التفسَت، كما شغل منصب رئيس

                                                             
1
M. Quraish Shihab, Secercah Cahaya Ilahi Hidup Bersama al-Qur’an  (Bandung: Mizan 

Media Utama, 2013), 5. Lihat juga, M. Quraish Shihab, Wawasan al-Qur’an, tentang penulis. 7. 
2
 Saifuddin dan Wardani, Tafsir Nusantara (Yogyakarta: Lkisi Printing Cemerlang, 2017), 41 

3
M.Quraish Shihab, Membumikan al-Qur’an, 19.  

4
 M. Quraish Shihab, Membuikan al-Qur’an, Tentang Penulis. Lihat Juga; Abudin Nata, 

Tokoh-tokoh Pendidiksn Islam di Indonesia,  (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 362. Lihat 
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 رحالتو العلمية .2
 الدكتور قريش شهاب من ا١تدرسة االبتدائية اليت أ٧تزىا يف مدينة ماكسار، فواصلأمت بعد 

دراستو ا١تتوسطة يف مدينة مالنج، فهو كطالب يف ا١تعهد دار اٟتديث الفقهية، كيف سنة الرابعة عشر من 

ـ، رحل إىل القاىرة ٔتصر، فبما لديو من الزاد العلمي الذم كجده حُت دراستو يف ُٖٓٗعمره، ا١توافق 

ؤلزىر، كيف السنة الثالثة كالعشرين ا١تعهد يف مالنج، فيقبل يف الصف الثاين من ا١تدرسة ا١تتوسطة التابعة ل

ـ، ٗترج كناؿ على شهادة البكالريوس من ٗتصص التفسَت كاٟتديث من  ُٕٔٗمن عمره ا١توافق سنة 

كلية أصوؿ الدين ّتامعة األزىر، كبعد ذلك كاصل دراستو يف مرحلة ا١تاجسًت يف الك الكلية نفسها، 

 ٓ.للقرآف الكرًن اإل٬تاز التفسَتم ـ برسالتو:ُٗٔٗكٗترج منها سنة 

ـ كاصل دراستو يف مرحلة الدكتورة يف جامعة األزىر، كبعد السنتُت ٗترج من َُٖٗكيف السنة  

الك ا١ترحلة كحصل درجة االمتياز مع الشرؼ األكىل بكتاب النظم الدرر يف اناسب اآلية كالسور 

عراؼ كاألنفاؿ( رسالة ) األنعاـ كاأل ٔىػ( ٖتقيق كدراسةٖٖٓ -َٖٗإلبراىيم بن عمر البقاعي )ت 

صفحة يف ثبلث ٣تلدات، كيف ا١ترحلة األكىل منها بياف للتصحيحات كالتحقيق،  ُّّٔمطبوعة حوايل 

كيف ا١ترحلة الثانية منها بياف لطريقة اإلماـ البقاعي يف افسَته مع ا١تقارنة العامة آلراء ا١تفسرين اآلخرين  

يسابورم كأيب حياف كالسيوطي كأيب السعود، كا٠تطيب كأيب جعفر بن الزبَتم كفخر الدين الرازم كالن

                                                                                                                                                                              
juga M. Quraish Shihab, Lentera Al-Qur’an Kisah Dan Hikmah Kehidupan (Bandung: PT Mizan 

Pustaka, 2008), 5.   
5
 Wardani, Metodologi Tafsir al-Qur’an di Indonesia (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta 

Yogyakarta, 2017), 29-30. 
6
M.Quraish Shihab, Mukjizat al-Qur’an (Bandung: Mizan, 2013), Tentang Penulis.  
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الشربيٍت، كاآللوسي ك٤تمد رشيد رضا، كبتلك الرسالة ٖتت إشراؼ الدكتور عبد البسيط إبراىيم بلبل، 

 ٕـ.ُِٖٗكذلك يف الثامن كالثبلثُت من عمره ا١توافق سنة 

 -ُٗٔٗسنة ) ُُإىل ماكسار كمكث فيها حوايل عاد من ا١تاجسًت،  أف ناؿ مستول كبعد 

( كدخل يف شؤكف التعليمية ّتامعة عبلء الدين ككذا يف شؤكف ا١تؤسسات  اٟتكومية، كمع كونو َُٖٗ

مدرسا يف مواد التفسَت كعلم الكبلـ، ىو أيضا نائب من مدير شؤكف التعليم كالطلبة يف الك اٞتامعة، 

امعة أك يف اٞتوامع األىلية يف ككذا ىو مأموف ألمور العالية ا١تهمة سواء كانت يف داخل الك اٞت

 ٖإندكنسيا الشرقي، ككذا ىو يساعد رئيس البوليس العاـ يف الك الناحية.

، أسس ا١تعهد العايل لعلـو القرآف يف مدينة جيفواات، ََِِكبعد رجوعو من مصر سنة  

هبا ىي  ىػ(، كاألسس اليت اعتٌتُِْٓ)ا١توافق لثالث من شعباف  ََِْسبتمرب  ُٖالذم مت فتحو يف 

مسائل العقائد كا١تعامبلت اإلنسانية كاألخوة اإلسبلمية، كالغاية من ذلك ٖتقيق معاين القرآف كاعميمها 

 يف اجملتمع العاـ، أما ا١تؤسسة اليت ٖتت رعايتو ىي مؤسسة لنتَتا ىايت، ك٢تا أىداؼ منها:

 اعميم معاين القرآف يف اجملتمع العاـ -ُ

 الدكلةاطبيق معاين القرآف ٟتل مشاكل  -ِ

 انمية دركس القرآف طبقا للعلـو األخرل -ّ

                                                             
7 M.Quraish Shihab,  Membumikan Al-Qur’an,  22, Lihat juga; Saifuddin dan Wardani, Tafsir 

Nusantara, 43-33. Lihat juga; Wardani, Metodologi Tafsir al-Qur’an di Indonesia, 30.  
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 اوليد ا١تفسرين ا١تاىَتين -ْ

 اعقيد الندكات العلمية حوؿ الكتب السابقُت كالبلحقُت -ٓ

 التعاكف بُت الؤسسات كاٞتامعات القرآنية داخل الدكلة كخارجها -ٔ

يف  كىذه ا١تؤسسة كلدت كأسست ألفكار الدكتور ١تا كاف سفارا إلندكنيسيا يف مصر كيرل ك

كاف حاؿ الطلبة اإلندكنيسُت ىناؾ من اىتمامهم كإقبا٢تم ١تا يتعلق بالقرآف الذم مل يوجد كيعلم 

يف ٣تتمع إندكنيسيا، كمن ناحية أخرل يرل أف الطلبة اإلندكنيسُت ٢تم غَتة ك٫تة يف مشاركة أنواع 

عهد العايل لعلـو من النشاطات العلمية كحفظ القرآف كغَته، كلتحقيق الك الغايات كاألىداؼ )ا١ت

القرآف( عقد أنواعا من النشاطات العلمية، مثل حلقة درس التفسَت اليت عقدت يـو األربعاء مرة 

من كل األسبوعُت، حوؿ علـو القرآف كالتفسَت التحليلي أك ا١توضوعي، ككذا الدركس حوؿ التفسَت 

نوس القلب كعمل العديد فاا١تصباح، كنقد الكتب كالندكات العلمية، كمع ذلك أف ىذه ا١تؤسسة 

(، ٣تلة Alhamdulillah it’s Friday) قصَتة من ، ك أليفةمن اآلخرين، انشر دراسة القرآف، نشر 

 .٣تانية نشرت كل يـو ٚتعة

يف شكل أطركحة كتابة برنامج ا١تساعدة مع  ا١تفسر ىذا ا١تعلقُت مؤسسات التعليم كادر

ستة أشهر يف الببلد كاستقرار التوجيو الًتبوم ١تدة  خبلؿ اوجيهات مكثفة ١تدة األساليب كا١تناقشات

  .ٗالفرماكم عبد اٟتيمثل ،  ثبلثة أشهر يف جامعة األزىر ٖتت ا٠ترباء التعليق

                                                             
9 Saifuddin dan Wardani, Tafsir Nusantara, 46-47. 
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 دوره في الدعوة و التعليم .3

 ا١تسجد جاكراا ك ، فهو ٯتؤل بفعالية الربامج الدينية اإلسبلمية يفغَت الكااب

بعض الربامج ٗتطى بشعبية كبَتة بُت . مثل مسجد التُت ك اإلستقبلؿ. التلفيزيوف

إٝتو . RCTI)حكمة الفجر ) ( Metro TVافسَت ا١تصباح ) RCTI))اآلخربن: ا٠تطبة 

 َُ.themuslim500.comمسلم األكثر اأثَتا يف العامل على ا١توقع  ََٓينتمي إىل 

 مؤلفاتو .4

 ُُ:كما يلييؤلف ٤تمد قريش شهاب كتابا، من بينها  

 Tafsir al-Manar, Keistimewaan dan) (افسَت ا١تنار، ميزااو كعيوبو .ُ

Kelemahannya (ُٕٖٗ .دراسة اقدية لتفسَت ا١تنار من حيث ٦تيزااو كنقاط ضعفو )

كقد نشرت ىذاالبحث يف شكل كتاب من دراسة نقدية لتفسَت ا١تنار حملمد عبده ك رشيد 

  يصدر بعنواف عقلية القرآف. كقت الحق(. يف ُْٗٗرضاء )مكتبة ا٢تداية، 

                                                             
10

 Abuddin Nata, Tokoh-tokoh Pembaharuan, 365. Lihat Juga; Http//id.m.wikipedia.org. M. 

Quraish Shihab diakses pada 20 Maret, 2018. 
11 Saifuddin dan Wardani, Tafsir Nusantara, Analisis Isu-isu Gender Dalam Al-Misbah Karya 

Quraish Shihab dan Tarjuman Al-Mustafid Karya ‘Abd Al-Ra’uf Singkle Bab II bagian Karya 

M.Qurasih Shihab, 447-53. Di dalam Penelitian  ini memuat 57 Karya M.Quraish Shihab, sedangkan 

di dalam Tesis: Maryamah “ Tawakkal Menurut Kitab Tafsir ak-Misbah ( Metode Tematik Dalam 

Konteks Pendidikan Islam), Banjarmasin, 2012 memuat hanya 40 Karya M.Quraish Shihab, sedangkan 

dibuku-buku Quraish Shihab sendiri hanya  sedikit ia cantumkan  karya-karyanya.   
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 Mahkota Tuntunan Ilahi tafsir surah)ة( الفاٖت من سورة )افسَت ةإ٢تيااج التوجيو  .ِ

al-Fatihah))   ،ُٖٖٗ شرح لسورة الفاٖتة مع افسَتات جديدة مقابل التفسَتات ، )

 .يف نصوص التعليقات السابقة

يرعاىا يف ، ٣تموعة من مقاالت التفسَت اليت كاف  (Tafsir al-Amanah) افسَت األمانة .3

 .ُِٗٗكارايٍت يف عاـ أمانة كنشرهتا مكتبة  

 :Membumikan al-Qur’an“)"اأريض القرآف: دكر ككظيفة الوحي يف حياة اجملتمع  .4

Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat  ) من كتابات عدة

 (.ُِٗٗ)نشرت ألكؿ مرة يف مايو  ُِٗٗ-ُِٕٗمنذ 

 Lentera hati: Kisah dan Hikmah) حكم اٟتياةقصص ك : فانوس القلب  .5

Kehidupan ) ،( ىو عبارة عن ٣تموعة من ا١تقاالت حوؿ ُْٗٗ)ميزافRubrik  "أرعن"

 يف مصباح الصحف.

 :Untaian Permata Buat Anakku) اٞتواىر البٍت: رسالة القرآف للعركسسلسلة  .6

pesan al-Qur’an Untuk Mempelai)  ، نصيحة ( اليت ٖتتوم على ُٓٗٗ)البياف

 الزكاج.
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 :Wawasan al-Qur’an) حوؿ ٥تتلف الناس على مبصر القرآف: افسَت ا١توضوعي .ٕ

Tafsir Maudhu’I atas Berbagai Persoalan Umat)  ،( كىو كصف ُٔٗٗ)ميزاف

  باستخداـ أساليب ا١توضوعي )ا١توضوعية(.ا١توضوعات ا٢تامة يف القرآف الكرًن لبعض 

ا١تشتمل  (Tafsir al-Qur’an al-Karim ( )ُٕٗٗ)مكتبة ىداية،  افسَت القرآف الكرًن، .ٖ

 أك احملتوم على افسَت أربعة كعشرين سورة القصار، ا١تراب حسب نزك٢تا با١تنهج التحليلي

اليت اشرح من أصل القرآف  ،(ُٕٗٗ)ميزاف،  (Mukjizat al-Qur’an) معجزات القرآف .ٗ

 با١تعجزات. من حيث دقة انقيح اللغة كاألبعاد القانونِت كاإلشارات العلمية. 

 ’Menyingkap Tabir ilahi: Asma)نظر القرآف ٝتاء اٟتسٌت من األ كشف اإل٢تيو: .َُ

al-Husna dalam Perspektif al-Qur’an  ) ،( الذم ٭تتوم ُٖٗٗ)الفوانس القلب

 .ء اهللامن أٝت ٗٗ

 ,Yang Tersembunyi: Jin, Iblis, Setan) ا١تختفي، اٞتن كإبليس، كالشيطاف، كا١تلك .ُُ

dan Malaikat) ( الذم ٭تتوم على كصف للمشكلة ُٗٗٗ، )الفوانس القلب

الكبلسيكية يف اإلسبلـ. اليت الازاؿ معلقة على الًتدد من الشعب األندكنيسي يف ا٠تارج 

 عندما يلقى قريش شهاب خطبة دبنية أمامهم 

 (ُٗٗٗ)جاكراا: فانوس القلب،  (Pengantin al-Qur’an) عركس القرآف .ُِ
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 .Fatwa-fatwa M) ث(  القرآنية كاٟتديثيةفتاكل قريش شهاب يف ا١تسائل )أك ا١تباح .ُّ

Quraish Shihab Seputar Qur’an dan hadis)  ،( ٖتتوم على ُٗٗٗ)ميزاف أبريل

 فتول حوؿ فهم القرآف كاٟتديث. 

 Secercah Cahaya Ilahi: Hidup Bersama) القرآف شعاع من النور اإل٢تي: العيش مع .44

al-Qur’an) ،حفبلت عقدت يف  ات٤تاضر  ( كالذم ٭تتوم على ملخصُٗٗٗ )ا١تيزاف

قسم الدين، كمسجد االستقبلؿ كاإلرشاد الركحي استشارات االاصاالت ا١تنتدل كالة 

 ( على ا١تستول ا١تركزم ؿ ا١تديرين التنفيذيُت.Bapinrohisاإلسبلمية )الًتكيز

و افسَت كامل من ( كىَََِفانوس القلب، )(  Tafsir al-Misbah)التفسَت ا١تصباح  .45

ا ٯتكن إ٘تامو يف عاـ  ُٓالبداية إىل هناية حرؼ القرآف. اضمن ىذا التفسَت  ا جديدن ٣تلدن

ََِْ. 

 :Perjalanan Menuju Keabadian) ، كآيات التهليل اٞتنة رحلة إىل ا٠تلود: ا١توت، .46

Kematian, Surga, dan Ayat-ayat Tahlil)  ( الذم يتضمن ََُِ، القلب  س)فانو

 للموت. كصفا

(  Jilbab: Pakaian Wanita Muslimah)اٞتلباب: لباس ا١ترأة ا١تسلمة  .ُٕ

 ( ٭تتوم على كجهة نظر انتقادية ألراء ٥تتلفة حوؿ اٟتجاب.ََِْ،لنتَتاىايت)
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أ٫تية عن النساء، مثل الزكاج ا١تؤقت، كالزكاج السرم، كالقيادة النساء ،  ا١تسائل كصف .ُٖ

 نظر العلماء السابقُت كالعلماء اٟتديث حوؿ كضع كاعدد الزكجات ، كانتقاد التحيز يف

 ا١ترأة يف اإلسبلـ.

-Asma’ al-Husna: Dalam Perspektif al): من كجهة نظر القرآفٝتاء اٟتسٌتاأل .41

Qur’an) فانوس القلب(. :)جاكاراا 

 Wawasan Al-Qur’an Tentnag Zikir Dan Doa) الذكر كالدعاء يف القرآف الكرًن، .َِ

 احملتوم على األدعية كاألذكار.  (ََِٓ أغوستوس، القلب،فانوس  ( )

-Menabur Pesan Ilahi: Alحركات اٟتياة اإلجتماعية )نثر الرسالة اإل٢تية، القرآف ك  .ُِ

Qur’an Dan Dinamika Kehidupan Masyarakat  )(فانوس القلب  ،ََِٔ )

 .١تسائل ا١تتعلقة بًتقية اجملتمع٭تتوم على الدركس كا

 Ayat-ayat Fitnah: Sekelumit: حلوؿ اإلسبلـ يف كسط التحذيرػ )آيات الفنت .22

Keadaan Islam di Tengah Purbasangka  ) ،( االذم ٭تتوم ََِٖ)فانوس القلب

على افسَت آيات القرآف اليت مت فهمها يف كثَت من األحياف فيما يتعلق باٟترب. على 

 اليت أطلقها   film fitnaاشر لظاىرة الرغم من أنة ال يقصد بو أف يكوف ٔتثابة انتقاد مب

Geert Wilders 
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 ,Al-Lubab: makna) اللباب، ا١تعاين، كالغاية، كالدراسة عن سورة الفاٖتة كجزء عم .ِّ

Tujuan, dan Pembelajaran dari al-Fatihah dan Juz ‘Amma)  ،فانوس القلب(

 .زبدة افسَت سورة الفاٖتة كجزء عماحملتوم على  (ََِٖ

 :Al-Qur’an dan Maknanya) كمعانيو، افسَت ا١تعاين، ألفو ٤تمد قريش شهابالقرآف  .ِْ

Terjemahan Makna disusun oleh M. Quraish Shihab  ) ،فانوس )جاكراا

 .(ََُِ القلب،أغستوس،

 Membumikan al-Qur’an)القرآف، اجمللد الثاين، اطبيق الوحي يف حياانا اليوميةاأريض  .ِٓ

Jilid 2: Memfungsikan Wahyu dalam kehidupan )  جاكراا، فانوس(

 .(َُُِ س،القلب،أغسط

 Membaca) قراءة سَتة النيب صلى اهلل عليو كسلم، يف نظر القرآف كاألحاديث الصحيحة .ِٔ

Sirah Nabi Muhammad Saw, Dalam Sorotan Al-Qur’an Dan Hadits 

Shahih)  (َُُِ أ،)جاكراا، فانوس القلب فرباير. 

 ,Tafsir Al-Lubab: Makna)ا١تعاين كالغاية ك دراسة من سور القرآف  افسَت اللباب، .ِٕ

Tujuan, Dan Pelajaran Dari Surah-Surah Al-Qur’an  ) ،فانوس )جاكراا ،

 .(َُِِ، القلب

 .(َُِّ،  ، فانوس القلب) جاكراا، (  Kaidah Tafsir)قواعد التفسَت  .ِٖ

 التعريف بتفسير المصباح . ب
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 بةبواعث الكتا .1

كاذكرنا العبارة  ُِبة اهلل.مأدكاليت اعرب عنها:  .رسوؿ اهلللالقرآف الكرًن ىو كتاب كشفو اهلل 

هاب، الذم كتبو القيادم شهاب يف شح بوضوح مشورة كالده عبد الرٛتن افسَت ا١تصبا  اؤلفتواليت ابدأ 

مل ٭تضر مأدبة، كلكن الذم  يكٌبد مقدمة كتابو األيف القرآف: القرآف ىو مأدبة اهلل، لذلك ىو اٟتديث

 شهاب من كعيو أف القرآف ينبغي أفقريش  أكال، ٮترج " .ا١تزيد من ا٠تسارة موجودة كلكن مل يأكلو

يف مسند  :يأيت ىذا البياف من حديث بعض حديث النيب .الربعذا "أك المأدبة اهلل ينظر إليو على أنو" 

 ُٓك ٣تمع اٞتواعد كمنبع الفواعد. ُْك سنن الدارمي، ُّإبن أيب شيبة،

ا١تثل يف دعوة أك مأدبة االستقباؿ ىو أف الشخص الذم يأيت إىل اٟتضور لديو احتماالف، 

ثانيا، مل ٭تضر مأدبة،  .أكال، ىو ٣ترد حضور ١تنح الدعوة، كالنظر يف مأدبة، كمعرفة حساسية الذكؽ

أساؾ يف القرآف: مقدمة قصَتة بُت التوضيح الذم أدىل بو فريد  .كلكن أيضا ذاقت طعم لذيذ

ا١تسلمُت، ا١تتعصبُت، كالنقديُت مع الكتب ا١تقدسة من جهة، مع الشعوب غَت ا١تسلمُت دراسة 

كيف الوقت نفسو، اجملموعة الثانية ىي اجملموعة اليت مل ادرس فقط كاعجاب القرآف، كلكن  .كا١تعجبُت

اب القراف من جانبُت: معجزات القرآف، على ىذا األساس، يرل قريش شه .استفادت من ٤تتواه
                                                             

12
M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an ( Jakarta: 

Lentera Hati, 2000), vol. 1, v. lihat juga, Saifuddin dan Wardani, Tafsir Nusantara, 68. 

 .ُِٓ( اٞتز األكؿ، ُٕٗٗ، الوطن دار: الرياض) شيبةمسند ابن أيب  ،  أبو بكر بن أيب شيبة 13

راـ بن عبد الصمد الدارمي 14 ا١تملكة ) مسند الدارمي ، أبو ٤تمد عبد اهلل بن عبد الرٛتن بن الفضل بن هبى
 .َِّٖ(، َََِ، دار ا١تغٍت للنشر كالتوزيع: العربية السعودية

15 Saifuddin dan Wardani, Tafsir Nusantara, 69-70. 
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ىناؾ الناس الذين دىشتهم معجزات القرآف ككقف ىناؾ، كلكن ننسى الميحات،  .كاوجيهااو كدليل

 ُٔ.ككذلك اجملموعة األكىل اليت ىي موجودة فقط كنعجب رائحة ا١تطبخ، كلكن نسيت أف اذكقو

شهاب أف يكوف القرآف ٣ترد  من خبلؿ التأكيد على الغرض من القرآف الكرًن، يريد قريش

موضوع دراسة علمية ْتتة اتوقف عن اإلدراؾ، كلكن ٬تب أف يكوف القرآف كظيفيا كيعيش بُت 

مع ىذا األساس ا١تنطقي، مث يرل أنو من  .لناسل لىودانزؿ القرآف ا١تسلمُت أنفسهم ألف الغرض 

 Major Themes Of Theالضركرم كتابة افسَت أكثر افصيبل )كليس فقط ا١تنشورات العامة، مثل 

Qur’an  لتوت( كيتم اقدٯتها بشكل جذاب من خبلؿ إزالة شالقرآف الكرًن ٤تمود إىل الرٛتن أك ضل ف

الفهم، بسيطة، ليست أكادٯتية جدا، مثَتة جدا  لغة سهلةباعقيد كالتحليل اللغوم مثل ا١تفردات، 

 ُٕ.لبلىتماـ

ش شهاب افسَت ا١تصباح الذم يتوقع أف يقطع الفجوة بُت يمع مثل ىذه الظركؼ ، كتب قر 

 .جانيب ا١تسلمُت يف فهم القرآف

                                                             
16 Saifuddin dan Wardani, Tafsir Nusantara, 72. Lihat juga, M. Quraish Shihab, Tafsir al-

Misbah, dalam  kata pengantar karyanya, vi-vii. 
17 Saifuddin dan Wardani, Tafsir Nusantara, 73. 
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ىو اٞتمع بُت اجملموعتُت ، من خبلؿ  افسَت ا١تصباح  من الواضح أفبوجود مثل ىذه ا٠تلفية، 

اقدًن افسَت أقل اعقيدا كاعقيدا كلفًتة طويلة ، كمع ذلك ال يزاؿ يفي بعنصر صحة اٟتقيقة من خبلؿ 

 ُٖ.اقدًن اٟتجج يف لغة ٯتكن فهمها بسهولة حىت ٯتكن البحث عنها من قبل ا١تثقفُت كمعظم ا١تسلمُت

ااب ، قريش شهاب ، كتب ألكؿ مرة يف القاىرة ىذا التفسَت لؤلسطورة ، كما اعًتؼ بو الك

يف الصباح يف  كُٗٗٗيونيو  ُٖىػ ، يف اسريع بتاريخ  َُِْؿ ربيع األك  ْ، مصر يـو اٞتمعة 

مع مكتبة فنوس القلب  نشره ألكؿ مرة ناشر .ََِّسبتمرب  ٓىػ مع  ُِّْرجب  ٖجاكراا ، يف 

ـ. أكؿ كتاب يف ذلك  َََِا١توافق نوفمرب ىػ  ُُِْالعقيدة اإلسبلمية العامة يف شهر سبتمرب 

 .ُٗالوقت قبل أك بعد الفجر

 منهج الكتاب .2

التحليلى ك اإلٚتاىل أساليب التفسَت،بناء لطرؽ التفسَت الىت قدمها عبد اٟتى الفرماكل، ىناؾ أربعة 

  َِ.كا١تقارف كا١توضوعى

ا١تركب من عدة كا١تنهج الذم سلكو الدكتور قريش شهاب يف افسَته ا١تصباح ىو ا١تنهج 

لي ىي حليطريقة التأكيل الت. ا١تناىج، كا١تنهج التحليلي، ألنو فسر القرآف على ارايب آيات القرآف نفسو
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Saifuddin dan Wardani, Tafsir Nusantara, 73-75.  
19 Saifuddin dan Wardani, Tafsir Nusantara, 74-75. Lihat juga, M. Quraish Shihab, Tafsir al-

Misbah, dalam kata pengantar karyanya, viii-ix. 
 .ُِ(، ََِٓاألزىر، ، )القاىرة: جامعة تفسَت ا١توضوعيال البداية يف عبد اٟتي الفارماكم، 20
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راميها: كذلك بأف ٯتضى ا١تفسر  ىف نواحيها، كالكشف عن كل م ف اآليات القرآنية بالتعريض ٞتميعبيا

ا١تصحف آية بعد آية، كسورة بعد سورة، متنبها النظم القرآىن ما ىو موجود يف شرحو للقرآف الكرًن من 

معاين ا١تفردات لؤللفاظ يف شرحها ، ذاكرا ما اضمنتو من ا١تعاىن يف ٚتلها، كما ارل إليو يف اراكبيها، 

منقبا عن ا١تناسبات بُت مفاصلها، ذاكرا كجو الربط بُت مقاصدىا، مستعينا على الوصوؿ إىل ماهتدؼ 

 ُِم  يف ذالك.ى الرسوؿ صلى اهلل عليو كالو كسلسباب النزكؿ، كما نقل علإليو، كادؿ علىيو ، بذكر أ

كا١تنهج ا١تقارف ألنو ذكر يف افسَته أقواؿ العلماء السابقُت ككذا ا١تتأخرين، ككذا سلك ا١تنهج  

اليت فسرىا،  ةسور سَته ا١توضوعات األساسية يف كل يشبو ا١تنهج ا١توضوعي ألنو دائما ذكر كبٌُت يف اف

٢تدؼ الرئيسي حوؿ اآليات ا١توجودة يف الك السور، ليعُت القارئ كصوب األخطاء اٞتا٨تة كقٌومها أك ا

 حىت يستقيم ا١تقصود كا١تراد، كلوف افسَته بلوف مائل إىل اٟتالة االجتماعية أك األديب االجتماعي.

 منهجية البحث:

كذلك لتسهيل على العمـو أف لكل مفسر لو أسلوب معُت يف التصنيف كالكتابة،  .ُ

 القارئ يف فهم ا١تقصود كا١تراد، أما الدكتور قريش شهاب فإنو راب افسَته كنظمو على النحو التايل:

 بدأ ببياف ا١تعاين كمضموف السورة عموما . أ

 ٚتع اآليات حسب ا١توضوع ا١تناسب ٢تا، مث ذكر بعد ذلك افسَتىا . ب

 آلياتفسر كبُت معٌت ا١تفردات اليت رآىا مهمة يف افسَت معاين ا . ج

                                                             
 . ُٖ،تفسَت ا١توضوعيال البداية يف رماكم،عبد اٟتي الف 21
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 أضاؼ الكلمة ا١تبينة اك اقدير ا١تعٌت كما أراده القرآف . ح

 استشهد بآية أك سنة نبوية كلو مًتٚتتُت باللغة اإلندكنيسية لتأييد ا١تعاين ا١ترادة  . خ

 ِِ.بُت ا١تناسبات بُت اآليات القرآنية . د

 على سبيل المثال من تفسيره

ٍيئنا مىٍذكيورنا )ىىٍل أىاىى عىلىى اإلٍنسىاًف ًحُته ًمنى الدٍَّىًر ملٍى   (ُيىكيٍن شى

بعد أف أ١تح إىل خلق اإلنساف الذم سبق أف عاىن من الكيتاداف ، اصف اآلية ا١تذكورة أعبله 

يف الواقع ، لقد خلقنا ٚتيع األطفاؿ البشريُت كأحفاد آدـ كا٢تواء ،  .عملية ا٠تلق األكلية ككذلك غرضها

ا١تمزكج من اٟتيوانات ا١تنوية الذكور كا١تبيضُت الذين قمنا باستثناء عيسى ، من قطرة من السائل ا١تنوم 

الختبار ذلك مع الوصايا ا١تختلفة كاحملظورات ، لذلك ٧تعلها قادرة على االستماع مع أذنيو  .بإنشائو

 .كرؤيتو مع عينيو كقلوبو حىت أنو يسمع اوجيهاانا كيرل كيفكر يف آياانا

 أمشج ٥تتلطة بالنطفة  ىي مشج يعٍت كلمة  مشتقة من مشج ىي صيغة لكلمة كلمة أمشاج

 .كبل٫تا ٢تما نفس الدكر يف اكوين البذكر اليت ادخل رحم ا١ترأة .اليت مت خلطها مع أنثى بويضة ا١تبيض

كفقا للعديد من رجاؿ الدين على  أمشج ىو ا١تفرد ك ألف النطفة .يف حملة اآلية ال اذىب مع قواعد اللغة
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Anshori, Penafsiran Ayat-ayat Jender Dalam Tafsir Al-Misbah (Penulisan Disertasi, 

Pascasarjana Uin Syarif  Hidayatullah, Jakarta 2006), 51-52.   
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أف يكوف  ال ينبغي يصفو، عد اللغة ٬تب أف اتكيف الطبيعة مع الكائن الذمصيغة اٞتمع ، بينما يف قوا

 ِّكلمة أمشاج كلكن كلمة مشج.

 مكانة الكتاب بين كتب التفسير .3

 :  قريش شهاب كما يلىلافسَت ا١تصباح يف كما   نقصافٚتيع كتب التفسَت ٢تا مزايا ك 

، حيث يتم ارايب اآليات يف  ٖتليلي كيصف اآليات بشكل منهجي ، باستخداـ مفهـو ( أ

 .أك اٟتركؼ يف مصحف القرآف ، اليت اغطي ٥تتلف ا١تشاكل ا١تتعلقة هبااألية ارايب 

ىذا مبٍت على  .يتتبع استخداـ ا١تفردات القرآنية بُت مراديها ، العرب ، كيف القرآف نفسو  ( ب

من اللغة ليست سول رمز ٭تمل ٣تموعة متنوعة  .حقيقة أف القرآف ىو كتاب عريب

 .ألف حقوؽ اللغة ٬تب أف اتحقق أكالن قبل األغراض األخرل .ا١تعاين

ىذا التفسَت سياقي للغاية مع الظركؼ اإلندكنيسية ، ككثَت منها استجيب لبعض األشياء  ( ج

 .الفعلية يف العامل اإلسبلمي يف إندكنيسيا أك على الصعيد الدكيل

ؿ افسَتات ٥تتلفة لسلفيو ، طور قريش شهاب ىذا التفسَت بشكل جيد للغاية من خبل ( د

 .بلغة سهلة الفهم كا٢تضم ، كبنقاش منهجي عن اللذيذ الذم اابعو اٞتمهور وكاختلط

قريش شهاب ىو شخص شريف يف كصف آراء اآلخرين ، كغالبا ما يذكر آراء الناس  ( ق

 .الذين ٬تادلوف
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 .األخرلكالعديد من االمتيازات  .يذكر قريش شهاب أيضا السرد كالناس الذين ركاىا ( ك

 ِْ.يف افسَت اآلية الكرٯتة ، ال يلغي قريش العبلقة بُت اآليات كبُت اٟتركؼ ( ز

يف كتابو للتفسَت ا١تصباح الواضح للفركؽ الدقيقة للغة من ا١تؤلف ، ككضع ا١تفردات  ( س

كاللغويات اليت أجراىا قريش يف ىذا الكتاب إلرساؿ القراء لفهم معٌت القرآف جيدا ، 

 .ِٓصعوبات فهم القرآف ْتيث ٯتكن التغلب على

  طبعال .4

ىذا التفسَت لؤلسطورة ، كما اعًتؼ بو الكااب ، قريش شهاب ، كتب ألكؿ مرة يف القاىرة 

كيف  ِٔ.ُٗٗٗ يونيو  ُٖىػ ، يف اسريع دينجنا بتاريخ  َُِْربيع األكاؿ  ْمصر يـو اٞتمعة ، 

 شكلها ٜتسة العشر جزء، ك ٢تإِ.ََِّسبتمرب  ٓىػ مع  ُِّْرجب  ٖالصباح يف جاكراا ، يف 

 نشره ألكؿ مرة ناشرمستطيل كمكيا٢تا ستة عشر كضرب اربع كعشرين سنتيميًت كلوهنا احضر كبٌٍت. 

 َََِىػ ا١توافق نوفمرب  ُُِْالفانوس بالتعاكف مع مكتبة العقيدة اإلسبلمية العامة يف شهر سبتمرب 

 .ـ. أكؿ كتاب يف ذلك الوقت قبل أك بعد الفجر
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كثَت من أعمالو  اإلجتهاد الكامل. كتابةن ، افسَت ا١تصباح ليسريش شهاب بأنو  يعًتؼ ق

الذم ال  ـ( َُْٖ -ىجرية ٖٖٓ) ئىالبقاعمر ا١تبكرة كا١تعاصرة للعلماء ، كخاصة آراء ا١تعلق ابن 

قبل عشرين عامنا ،  .يزاؿ افسَته مهاجران ، أصبح مهجوران لقريش شهاب يف جامعة األزىر ، القاىرة

طنطاكم ، ككذلك الشيخ متويل الشعراكم ، كليس  ككذلك عمل األزىر زعيم األزىر اليـو ، سيد ٤تمد

، ككذلك بعض ي الطباطبائشور ، سيد ٤تمد حسُت ىر بن عاطرافات اليت اقوؿ سيد قطب ، ٤تمد ا٠ت

 ِٖ.ا١تعلقُت اآلخرين

يتم اقدًن ىذا  .كجيبويتسفَتا كحاكما كامبل يف مصر كالصوماؿ كاف   كتب ىذا التعليق عندما 

  ٚتهورية إندكنيسيا.  ْتر الدين يوسف حبييب بينما ال يزاؿ يشغل منصب رئيس ا١تنصب كسفَت من قبل

 تفسير عصيان امرأة لوط عليو السالم عن الدعوة  ج.  

 . اآليات المتعلقةُ

لوط عليو  نيبدمر اهلل ٠تيانة زكجها كىذا ىو  ، الذم عليو السبلـ لوط ىي زكجةلة ىكا 

فيما يلي  عليو السبلـ. كال يثقوف لنبوة لوط ةالفاحش  قياـعلى ، من خبلؿ مساعدة شعبو  السبلـ

 عليو السبلـ. . لوط اآليات ا١تتعلقة بزكجة نيب

 ((ّٖفىأى٧ٍتىيػٍنىاهي كىأىٍىلىوي ًإال اٍمرىأىاىوي كىانىٍت ًمنى اٍلغىاًبرًينى )) ُّٖ: ّٗ/ٕاألعراؼ  (ُ
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 ((ًُُٕإال عىجيوزنا يف اٍلغىاًبرًينى )) ُُٕ: ْٕ /ِٔ الشعراء  (ِ

ٍرنىاىىا ًمنى اٍلغىاًبرًينى )) ٕٓ: ْٖ /ِٕالنمل (ّ  ((ٕٓفىأى٧ٍتىيػٍنىاهي كىأىٍىلىوي ًإال اٍمرىأىاىوي قىدَّ

ًمنى قىاليوا يىا ليوطي ًإنَّا ريسيلي رىبِّكى لىٍن يىًصليوا ًإلىٍيكى فىأىٍسًر ًبأىٍىًلكى بًًقٍطعو ) ُٖ :ِٓ/ ُُىود  (ْ

ىيمي الصٍُّبحي أى  لىٍيسى اللٍَّيًل كىال يػىٍلتىًفٍت ًمٍنكيٍم أىحىده ًإال اٍمرىأىاىكى ًإنَّوي ميًصيبػيهىا مىا أىصىابػىهيٍم ًإفَّ مىٍوًعدى

 (ُٖالصٍُّبحي بًقىرًيبو )

ٍرنىا ًإنػَّهىا لىًمنى اٍلغىاًبرًينى )) َٔ: ْٓ/ُٓاٟتجر (ٓ  ((ًَٔإال اٍمرىأىاىوي قىدَّ

 ((ًُّٓإال عىجيوزنا يف اٍلغىاًبرًينى ).)ُّٓ: ٔٓ /ّٕالصفات (ٔ

قىاؿى ًإفَّ ًفيهىا ليوطنا قىاليوا ٨تىٍني أىٍعلىمي ٔتىٍن ًفيهىا لىنػينىجِّيػىنَّوي كىأىٍىلىوي ًإال ) ِّ: ٖٓ /ِٗالعنكبوت (ٕ

 ((ِّاٍمرىأىاىوي كىانىٍت ًمنى اٍلغىاًبرًينى )

ريسيلينىا ليوطنا ًسيءى هًبًٍم كىضىاؽى هًبًٍم ذىٍرعنا كىقىاليوا كىلىمَّا أىٍف جىاءىٍت ) .ّّ: ٖٓ /ِٗ العنكبوت (ٖ

 ((ّّال ٗتىىٍف كىال ٖتىٍزىٍف ًإنَّا مينىجُّوؾى كىأىٍىلىكى ًإال اٍمرىأىاىكى كىانىٍت ًمنى اٍلغىاًبرًينى )

انػىتىا ٖتىٍتى ضىرىبى اللَّوي مىثىبل لًلًَّذينى كىفىريكا اًٍمرىأىةى نيوحو كىاٍمرىأىةى لي )َُ: َُٕ/ٔٔالتحرًن (ٗ وطو كى

ٍيئنا كىًقيلى اٍدخيبل النَّا انػىتىا٫تيىا فػىلىٍم يػيٍغًنيىا عىنػٍهيمىا ًمنى اللًَّو شى ٍيًن ًمٍن ًعبىاًدنىا صىاًٟتىٍُتً فىخى رى مىعى عىٍبدى

اًخًلُتى )  ((َُالدَّ
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 و تحليلها تفسير اآليات .2

قريش شهاب من خبلؿ اآليات . مد٤ت .افسَت األستاذمن حليل فسَت كالتتالب لباحثةسيقـو ا

عبلقة زكجة النيب يف دعواو ، من أجل اكتساب معرفة دكر زكجة النيب لوط  .ا١تتعلقة بزكجة النيب لوط

أم شكل من أشكاؿ ٖتدم زكجتو للدعوة ، كيف  .كيف اشكل الزكجة النبوية ضد دعواو .يف دعوه

 كعواقبو. من صوراو ٟتاضرينبغي أف يكوف موقف الزكجة من زكجها ىو الواعظ ا١ترابط با

  هاتحليلتفسير و أوال: 

باهلل  قبل أف يرسل الرسوؿ كالنيب لدعوة قومو. بالتأكيد سيدعوا رسوؿ اهلل اىل قربتو لتؤمنوف

كالتقول. لذالك سوؼ يسلم النيب رسالة النبوية كلكن ليست كل زكجات النيب ىي زكجات مطيعة 

ط عليو السبلـ. الاؤمن زكجة اىل زكجها ىي كاعيلة زكجة النيب لو على سبيل ا١تثاؿ خيانة من ألزكاجو.  

باهلل كرسولو كالاساعد على عمل زكجها، كلكن اتعاكف مع قـو لوط عليو السبلـ يف منكر. ىذا ىو 

 كصف العصياف اليت افعل زكجتو.  

  11(التحريم: 1 

انػىتىا٫تيىا فػىلىٍم ضىرىبى اللَّوي مىثىبل لًلًَّذينى كىفىريكا ًاٍمرىأىةى نيوحو  ٍيًن ًمٍن ًعبىاًدنىا صىاًٟتىٍُتً فىخى انػىتىا ٖتىٍتى عىٍبدى كىاٍمرىأىةى ليوطو كى

ٍيئنا كىًقيلى اٍدخيبل النَّارى مىعى الدَّاًخًلُتى )  (َُيػيٍغًنيىا عىنػٍهيمىا ًمنى اللًَّو شى
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ة مكية اصل إىل ذه اآلية ، كانت سورة التحرًن ٔتا يف ذلك من سور ٢تتحليل ال التفسَت ك قبل

حىت  .شرح اهلل ا١تباٞتات النسائية كتحذير ألكلئك الذين كفركاىذه اآلية  يف.ِٗ آية من ىذه السورة ُِ

أهنم يدركوف أف عبلقة القرابة هبم مع النيب النبيل عدٯتة الفائدة إىل جانب اهلل إف مل يكن مصحوبا 

 .باإلٯتاف بالقلب

 باهلل كبرسلو أف عبلقتهم با١تؤمنُت الانفع ْتاؿ امرأيت التفسَت : ضرب اهلل مثبل للذين كفركا

، فقد كانتا زكجُت لعبدين صاٟتُت، فخانتا زكجيهما ٔتا  نبيُت من أنبياء اهلل نوح كلوط عليهما السبلـ

كانتا عليو من الصد عن سبيل اهلل كمناصرة أىل الكفر من قومها، فلم ينفعهما كوهنما زكجتُت ٢تذين 

 . ، كقيل ٢تما : ادخبل النار من ٚتلة الداخلُت فيها من الكفار كالفساؽالعبدين الصاٟتُت

عليو -وح جعل اهلل اعاىل مثبل عظيما ٯتكن أخذ العربة منها للكفار، كىي حاؿ زكجة ن

لة اليت اسكن يف البلد الذم اىقيل اٝتها ك  -عليو السبلـ-لوط  لة، كزكجةاىقيل اٝتها الو  -السبلـ

مث خانتا  -نوح كلوط-رضها بسبب كفر أىلها. كأهنما ٖتت رعاية العبدين الصاٟتُت قلبها اهلل اعاىل أ

اليستطيعا أف يدافعا زكجتيهما من عذاب اهلل  -نوح كلوط-زكجتيهما زكجيهما يف اٟتياة األسرية. ككاف 

النار : ادخبل يف النار مع الداخلُت، ٨تن النبايل أم  -امريت نوح كلوط-شيئا، كقاؿ ا١تبلئكة ٢تما 

 .ستخلوهنما
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ا١تقصود من ذلك ا١تثل أف أم عبلقة كانت إما من النسب أك األخوة أك النكاح، الاغٍت عنو  

كن عقاب اهلل اعاىل ماداـ يف الكفر أك عدـ إقامة أمر اهلل اعاىل. فبلٯتكن أف ينفعو كيساعده حىت من 

 .أنبياء اهلل كرسلو الصاٟتُت

أهنا أخربت قـو نوح أنو ٣تنوف كأخربت أيضا أف كل  ـككاف من إنكار زكجة نوح عليو السبل

من جاء إىل بيتو راغبا أف يأايو شهوة يفعل فاحشة، كىذا كلو الزدياد إنكر قـو نوح إليو ككفر بو. ىكذا  

 .كما قاؿ يف الركايات

يف اآلية السابقة أيضا أف نوح كلوط يتصفاف بالصاٟتُت كليسا بالنبيُت فقط، كٯتكن من ىذه 

ة، أف نأخذ العربة كىي البد لكل زكج أف ٭تسن ا١تعاملة مع زكجتو طا١تا لديها ٝتة التقول الصور 

كالصاٟتة، كعكسها البد لكل زكجة كذلك أف ٖتسن ا١تعاملة مع زكجها طا١تا لديو ٝتة التقول كالصاحل. 

صلى - ٤تمد ؿ اهللكإذا كاف العربة أف رجبل صاٟتا البد أف يكوف نبيا فليس ىناؾ رجل صاحل بعد رسو 

 .ألنو أخر االنبياء كالرسل اهلل عليو كسلم

ىي صيغة ٚتع ا١تذكر السامل يدؿ على ا١تذكر، كاختيار بلكمة اٞتمع ىنا يشَت  كلمة داخلُت

إىل أف ىذه ا٠تالفة اكوف من الرجاؿ، فلذلك أف العقاب لزكجة لوط ىو نفس العقاب الذم أصاب 

 َّ.قـو لوط الذين يفعلوف الفاحشة
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( يشرحاف أف ِ صنعهما اآل٢تة للمؤمنُت كغَت ا١تؤمنُت يف الرسالة )ُتتإف األمثالُت اللٖتليلها 

من ناحية أخرل ، ال ٘تٌيز عبلقة ا١تؤمن إىل غَت ا١تؤمن بشيء  .قرابة الكفار مع ا١تؤمن ال يعطيو أم فائدة

 .ما داـ ا١تؤمن يبقي كاجبو

، الراكاب الفجور ة ، ككذلك ٖتذير لزكجات النيبلذلك ٖتتوم اآلية ا١تذكورة أعبله على عبلم

عليهما  طلو زكجة نوح جعلت كلمة اهلل  ال فائدة ٢تن عندما يفعلن الشر. حىت أف عبلقتهن بالنيب

، كٕترم  ط عليهما السبلـشراؼ خدمتُت متدينتُت من نوح كلو كغَت ا١تؤمنُت. ككبل٫تا ٖتت إ السبلـ

 خيانة زكجتيهما يف شؤكف الدين كليس يف األلفاظ البذيئة )الزنا كما شابو(

فقاـ بنشر رىيشة  من إبن عباس أف ا٠تيانة اليت اراكبتها زكجة النيب نوح ىي ناميا )األغناـنقل 

 ،الضيفافكانة ادؿ قومها على فكأما خيانة امرأة لوط عليو السبلـ  النيب ، كقاؿ إف النيب نوح ٣تنوف ،

كإ٪تا كانت كفراا باهلل ك٤تاربة لرسلو  ،أم مل اكن خيانة زكجية بالزنا كليس ا١تراد أهنما كانتا على فاحشة

. قاؿ ابن عباس كغَته: مابغت امرأة لوط كقد أخطأ من زعم ذلك خطأ كبَتا الصبلة كالسبلـ، عليهما

تفع ٔتائها، كالٔتا حو٢تا من األراضي، فصارت ْتَتة منتنة ال ين عليو السبلـ. كجعل اهلل مكاف الك الببلد
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ك قلة إعانة ، ك إخبار اآلخرين ٔتشكبلت ا١تنزؿكىي ٔتا فيو من أخطاء زكجات أم  ُّ .عربة كمثلة

 ِّ.كالتمرد على الزكج، الزكج على الربك التقول

آمل أف  . أزكاجهن النضاؿ يناضل بكل قوهتمُتدعماك  ينساعدا نكلهم كنصيحة كٖتذير بأهن

 ُّّت.اكوف قطعة من قصة زكجة النيب ىذا ٔتثابة ٖتذير للنساء ا١تسلمات ، كخاصة زكجات الداعي

 بالطاعة عليو. ّْانبغي الزكجة لسعادة زكجو

 ُٖىود:  (ِ

ًمٍنكيٍم أىحىده  قىاليوا يىا ليوطي ًإنَّا ريسيلي رىبِّكى لىٍن يىًصليوا ًإلىٍيكى فىأىٍسًر بًأىٍىًلكى ًبًقٍطعو ًمنى اللٍَّيًل كىال يػىٍلتىًفتٍ 

ىيمي الصٍُّبحي أىلىٍيسى الصٍُّبحي ًبقىرًيبو )  (ًُٖإال اٍمرىأىاىكى ًإنَّوي ميًصيبػيهىا مىا أىصىابػىهيٍم ًإفَّ مىٍوًعدى

قالت ا١تبلئكة: يا لوط إنَّا رسل ربك كإهنم لن يصلوا إليك بسوء، فاخرج أنت كأىلك "

إال امرأاك سيصيبها ما أصاب قومك من ا٢تبلؾ،  منكم أحد ، ببقية من الليل، كال يلتفت  كأاباعك

 ."إف موعد ىبلكهم الصبح، أليس الصبح بقريب

                                                             
 .ِّٓ-ِّْ(، ُٖٗٗ) القاىرة: طكتبة التابعُت، ٖتفة النببلء من قصص الؤلنبياء إماـ حافظ إبن كثَت، 31

.أنظر ُُِ( َُِّ) الرياض: مكتبة فهد الوطنية، قصص األنبياء القصص اٟتق أنظر إىل عبد القادر شيبة اٟتمد، 
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قبل التفسَت كالتحليلها ٗتطر الباحثة أف سورة ىود ىي سورة مكية، ك ارايب نزك٢تا إثناف 

كعشرين. نزك٢تا بعد السورة يونس كقبل السورة يوسف. اسمى سورة ىود ألف فيها كثَت اتصل من 

 القصص ىود با١تقارنة مع سورة األخر.

كأف ٤تمد )صلى اشرؾ باهلل. عن موقف ، كامتياز كٖتد القرآف ، كينهى ه السورة  اتحدث ىذ

اهلل عليو كسلم( ىو رسوؿ مسؤكؿ عن التبشَت كالتحذير، كخصيصة فيما يتعلق بيـو القيامة كاسدؿ 

كسيطراو على الكوف كٚتيع ا١تخلوقات كاألكصاؼ  ىذه السورة أيضنا معرفة اإللو القدير ، خالقو كارايبو

ىذه السورة اشمل السورة الوحيدة اليت اصف أحداث الفيضانات  .لتدمَت ا١تعارضُت كمطالب ا١تطيعُت

  .الذم يغرؽ قـو سدـك

قد بلغ جهد لوط يف إنذار قومو إىل النهاية، فلذلك جاءت ا١تبلئكة إليو ضيوفا لو التفسَت: 

نو، فقالت: )يا لوط إنَّا رسل ربك( يعٍت إهنم لن يصلوا إليك بسوء، ألهنم سيهلكوف، اسٌكن قلبو كٗتفف

( كأاباعك )ًبًقٍطعو ًمنى اللٍَّيًل  كىالى يػىٍلتىًفٍت ًمٍنكيٍم أىحىده( أم كال يتأخر منكم) ًإالَّ اٍمرىأىاى  ( )فىأىٍسًر بًأىٍىًلكى كى

ٍم( أم سيصيبها عذاب مثل عذاب قومك ا٢تالكوف لطغياهنم، أم فبل ٘تش معها )ًإنَّوي ميًصيبػيهىا مىا أىصىابػىهي 

ىيمي( أم كقت أكاف عذاهبم )الصٍُّبحي( فبل اتاخركا كال استعجلوا لو، كاسرعوا على مغادرة ىذه  )ًإفَّ مىٍوًعدى

.)  القرية، )أىلىٍيسى الصٍُّبحي ًبقىرًيبو

السبلـ كبُت قومو، كلكن كىذه اآلية كما قبلها مل ابُت ما حصل بعد حوار بُت لوط عليو 

ا١تبلئكة اليت جئن إليو ضيوفا غادرف بيت لوط عليو السبلـ، مث قالت لو من بعيدو:  )يا لوط إنَّا رسل 
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ربك( أم أهنم قالوا من بعيد ذلك األمر، كىذا يفهم من ياء النداء )يا( ا١تستعملة لنداء البعيد. كيف آية 

( ( أف ّٕكهي عىٍن ضىٍيًفًو فىطىمىٍسنىا أىٍعيػينػىهيٍم فىذيكقيوا عىذىايب كىنيذيًر )أخرل بُت البقاعي أف : )كىلىقىٍد رىاكىدي 

 أعينهم طيمست فلم يبصركا شيئا، كيشار أيضا يف العهد القدًن.

كاكلم ابن عاشور عن ىذه اآلية، كقاؿ: أف ا١تبلئكة بدؤكا رسالتهم  بإعبلف أهنم رسل من 

السبلـ، ألنو يعرؼ أف ا١تبلئكة ال انزؿ إال باٟتق أك بأمر من اهلل،  رهبم ٗتفيفا كاسكينا لقلب لوط عليو 

. )اٟتجر  ًئكىةى ًإالَّ بًاٟتٍىقِّ كىمىا كىانيوا ًإذنا ميٍنظىرًينى  (ٖكما يف قولو اعاىل: مىا نػينػىزِّؿي اٍلمىبلى

كمن جانب آخر أف ا١تبلئكة عربكا بياهنم بكلمة اضمنت معٌت التأكيد أم لن يصلوا إليك، 

زالة لوساكس لوط عليو السبلـ، كبالتايل ذكر ابن عاشور: أف ا١تبلئكة اليقولوا: لن يبالوؾ ، لن ٯتسوؾ إ

أك يؤذكؾ أك يقتلوؾ، ألنو عارؼ أهنم مبلئكة، كيف نفس الوقت أنو متيقن أف قومو الكفار لن يؤذكه 

كلكن ىذا ا٠توؼ زاؿ كالسيما قتلو، كلكنو خائف من أف يظن قومو أنو أخبأ الضيوؼ أم ا١تبلئكة، 

  ّٓبوجود ىذه البشارة من ا١تبلئكة احملكية يف ىذه اآلية، أك كما بينو ابن عاشور بتصرؼ مٍت.

ٖتكي اللوط ، كا١تبلئكة الذين جاءكا إىل بيتو  َٖ-ٕٕاآلية السابقة من اآليات ٖتليلها: 

كقـو سدـك الذين عارضوا كدعوا دعوة لوط عليو السبلـ  للعودة إىل صراط ا١تستقيم ال   .يشبوا البشر

كلكن قومو ظلوا معارضُت لدعواو ، لذلك سيدعوا لوط عليو السبلـ أنو سييسقط   .يفعل القاحشة

 .العذاب إليهم، كجاء ا١تبلئكة إىل بيت لوط عليو السبلـ ليعطواالعذاب
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قىاليوا يىا ليوطي ًإنَّا "  كهتدئتو بقوؿ كة لزيارة بيت لوط عليو السبلـ جاءت ا١تبلئ ُٖكيف اآلية 

. ألهنم  .مرة أخرللوط عليو السبلـ لن اكوف النقطة قادرة على اعطيل   ريسيلي رىبِّكى لىٍن يىًصليوا ًإلىٍيكى

اب إىل قومو كيف ىذه اآلية ، ايعًلم ا١تبلئكة أف ينزؿ العذ .سيعطوف العقاب من قبل اهلل حىت يهلكوا

كٗترب ا١تآلئكة أهنم  .فسهم مع عائبلهتم كا١تؤمنُت با٠تركج يف الليلنلتسليم أ عليو السبلـىل لوط إكاأمر 

يف افسَت قريش شهاب ، مت التأكيد أيضا على أنو ال أحد  .ال التفتوف يف كرائهم. إذا التفتوا فييًتكوف

و كلكن اهلل قدر عليها من الغابرين حىت إمرأاك يتم اضمُت من اإلنقاذ أإال ٘ترأاو يتحوؿ أك يًتؾ كراءه 

 اتحوؿ إىل أهنا ستتعذب كما يعذب اهلل اىل قومو.

يف افسَت إبن كثَت. اقرأ بالنصب "امرأاىك" ألف استثٌت من  كما نقل الباحثة من إبن مسعود

قدره. فهو كاجب قرأ بالنصب.يقوؿ من بعض أىل القرآءة ك النحو أف الكلمة اإلستثٌت من "كال يلتفت 

 ابيحوف بالرفع كالنصب يف قراءاو. اذكركف إف امرأاو ادخل معهم. ١تا اسمع منكم أحد إالامرأايك" 

 ّٔفماات. فمصابت باٟتجر من السماءياليت قومي" "  التفت، فقالت الرعد

 عواقبوتفسير و تحليل األيات المتعلقة عن ثانيا: 

أف يأيت النيب دائما إىل قومو ليدعوا كلكن قومو اليزاؿ يًتدد يف ٝتاع   يف كل مرة ىناؾ فرصة

فتخرب  جاء الضيوؼ اىل البيت إذا دعوة لوط عليو السبلـ. لتًتؾ الفاحشة. يوما بعد يـو يف كل مرة

من قومو. حىت  الغركر امرأاو إىل قومو عن ضيوفو. إف نداء لوط عليو السبلـ على قومو ال يزيد شيئ إالٌ 
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إهنم متغطرسوف كمعارضوف كما قاؿ اهلل اعاىل  .العقوبة ٣تيئ عندما حذر لوط عليو السبلـ إىل قومو عن

، مث اقبل اهلل (َّقىاؿى رىبِّ اٍنصيٍرين عىلىى اٍلقىٍوـً اٍلميٍفًسًدينى )  َّيف القرآف الكرًن يف سورة العنكبوت:

   دعاء لوط عليو السبلـ ٔتجيئ العقوبة اىل قومو، ٔتا يف ذالك زكجتو ألهنا قد خانت. 

 ّٖ: ّٗ /ٕ األعراؼ .ُ

 (ّٖفىأى٧ٍتىيػٍنىاهي كىأىٍىلىوي ًإال اٍمرىأىاىوي كىانىٍت ًمنى اٍلغىاًبرًينى )

اهلل لوطنا كأىلو من العذاب حيث أمره ٔتغادرة ذلك البلد، إال امرأاو، فإهنا كانت من "فأ٧تى 

 .ا٢تالكُت الباقُت يف عذاب اهلل"

يف افسَت ىذه اآلية قبل أف سورة األعراؼ من مكية.   باحثةبل التفسَت ك التحليل ٗتطر الق

ديد من القضايا اليت كصفتها اٟتديث ، ٬تب أف نعرؼ أف ٤تتويات ىذه السورة ىي افاصيل عن الع

ك٬تادؿ البقائي بأف ا٢تدؼ الرئيسي من ىذه  .سورة األنعاـ ، خاصة فيما يتعلق بقصة بعض األنبياء

السورة ىي ٖتذير ضد أكلئك الذين يبتعدكف عن الدعوة اليت ادعو إليها سورة األنعاـ ، كىي الدعوة إىل 

يد بالعقوبة الدنيوية كالعقابية ، ىذا ٭تكي قصة األنبياء التوحيد كالفضيلة كالوالء للوعد ، ككذلك التهد

 ّٕالشريرة كا١تعاقبة من اهلل سبحانو كاعاىل.
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التفسَت: بسبب عصياف قـو لوط، كاستمرارىم كازديادىم فيو، عذهبم اهلل، كلكن قبل ذكر نوع 

أاباعو )إال امرأاو( أم:  العذاب أك العقاب، يف بداية األمر ذكر اهلل اعاىل بقولو: )فأ٧تيناه كأىلو( أم:

العاصية )كانت من الغابرين( أم: كانت من ا٢تالكُت كما كاف حاؿ رجاؿ قـو لوط، ككجو ا١تساكة 

بينها كبُت رجاؿ قـو لوط ا١تفهـو ا١تعرب يف قولو اعاىل: )من الغابرين(، يعٍت أف اٞتمع ىنا ٚتع ا١تذكر 

 اب شيئا.السامل، ككوهنا زكجة لنيب كرًن الٮتففها من العذ

كاٟتاؿ أف الذم آمن كاابع نيب لوط ٤تصور يف دائرة أىلو ككذا قليل من اجملتمع حولو، كيف 

ٍدنىا ًفيهىا غىيػٍرى بػىٍيتو ًمنى اٍلميٍسًلًمُتى( ّٔسورة الذاريات   : )فىمىا كىجى

، أف امرأة لوط كنوح كانتا خانتا زكجيهما، كنوع ا٠تيانة منهما َُكذكر يف سورة التحرًن 

ليست كما زعمو بعض الناس ٔتثل الزنا أك غَته كإ٪تا متصورة يف عصياهنما كاركهما اإلٯتاف ٔتا جاء بو 

 زكجهما من النبوة كالرسالة، أك اهنما أظهراا يف ظاىر٫تا اإلٯتاف كيف باظنهما الكفر.

ُت استكرباا : فبل اظنن أف امرأيت النبيُت الكرٯتاكم فيما معناهكيف ىذه القضية قاؿ اإلماـ الشعر 

( أم أف  َُعلى زكجهما، ألف اهلل بٌُت يف سورة التحرًن  ٍيًن ًمٍن ًعبىاًدنىا صىاًٟتىٍُتً انػىتىا ٖتىٍتى عىٍبدى : )كى

زكجة لوط كزكجة نوح ٖتت رعاية لوط كنوح . كلكن نوع ا٠تيانة ىنا الكفر باهلل اعاىل ، كا٠تيار بُت 

ن لزكجهما أف يكرىهما يف اإلٯتاف كلو كانتا زكجتيهما، ، فبلٯتك اإلٯتاف كالكفر ىو من حرية الفرد،

كانظر إىل قوؿ اإلماـ  كٖتت إمامتهما يف األمور األسرية، ألف التصديق كاإلٯتاف من ٝتات حرية الفرد،

  .الشعراكم بعده ، كما أف فرعوف اليستطيع أف ٬ترب زكجتو باإلٯتاف بو
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د هبذه اآلية أف زكجة لوط من أىل صادـك كزعم الشيخ طاىر بن عاشور : من ا١تمكن ما يرا

اليت مكث فيها لوط سنينا طويلة حىت اوفيت زكجتو األكىل اليت أ٧تبت لو بنتُت كبعد ذلك ازكج لوط 

عليو السبلـ بامرأاو الثانية كأ٧تبت لو بنتُت أيضا، ككانت بنتاه البكرين من زكجتو الثانية اتبعاف أبا٫تا، 

أما بنتاه اآلخرل من زكجتو األكىل فإهنما ابعتا زكجهما كمل اطعا بلوط عليو  حىت ٧تاىم اهلل من العذاب،

 السبلـ حىت كانتا من ا٢تالكُت الباقُت يف العذاب.

ككلمة "الغابرين" مأخوذة من "غرب" ٔتعٌت مكث ك بقي أك سبق  ، ككبل ا١تعنيُت ٯتكن أف 

ن بقي كمكث كاأ ى من ا١تغادرة كا٢تجرة عن يستعمبل يف ىذه اآلية، ٔتعٌت: أف زكجة لوط عليو السبلـ ٦ت

 ّٖىذه الببلد، أك أهنا ٦تن سبق ٢تم العذاب كماات فيو.

٤تمد قريش شهاب يف افسَت اآلية السابقة يتحدث عن  من افسَتالباحثة كفقا لتحليل 

قادرين األنبياء بسبب إٙتهم كفخرىم كحدكدىم ، فإهنم يف حالة صدمة ، لذا ىم يكذبوف ، ميتُت كغَت 

 بعد االنتهاء من ذلك ، كصفت مرة أخرل قصة النيب لوط عليو السبلـ .على التحرؾ يف ٤تل إقامتهم

(اليت يف شرح اآلية السابقة اتحدث عن قصة النيب لوط عليو السبلـ  .ْٖ-َٖمن اآليات   )قـو صدـك

يت اقـو بعمل سيء للغاية ، ال حشةألف شعبو يقـو بأفعاؿ فا .ر كا١تعاقبة من اهلل سبحانو كاعاىلاجالف

 .يدعى ىذا الفعل الفاىيو ألف الفعل غَت مربر ٖتت أم ظرؼ من الظركؼ .من ا١تثلية اٞتنسية
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ىذا اعليم للمسلمُت إلبقاء اسم  يف ىذه اآلية ال يوجد ذكر إلسم النيب لوط عليو السبلـ

أف يكوف قادران على ٖتفيز اٞتناة سرا يف حاالت معينة حيث ال يكوف ذكر االسم ضركرينا ألنو ٮتشى 

لقد حذرهتم مراران كاوبيخهم لكن ليس لديهم  عليو السبلـ.  النيب لوط .اآلخرين على فعل الشيء نفسو

بدال من ذلك ٬تيبوف: جلب لنا عذاب اآل٢تة إذا كنت انتمي إىل  .أدىن فكرة عما حذر النيب من شعبو

 .ِٗ-ِٖمن سورة العنكبوت ، اآليات  جواهبم يف كلمة اهللكاف كما   .٣تموعة من الصاٟتُت

بػىقىكيٍم هًبىا ًمٍن أىحىدو ًمنى اٍلعىالىًمُتى ) (أىئًنَّكيٍم لىتىٍأايوفى ِٖكىليوطنا ًإٍذ قىاؿى ًلقىٍوًمًو ًإنَّكيٍم لىتىٍأايوفى اٍلفىاًحشىةى مىا سى

اًب اللًَّو الرِّجىاؿى كىاػىٍقطىعيوفى السًَّبيلى كىاىٍأايوفى يف نىاًديكيمي اٍلميٍنكىرى فى  مىا كىافى جىوىابى قػىٍوًمًو ًإال أىٍف قىاليوا اٍئًتنىا ًبعىذى

 (ًِٗإٍف كيٍنتى ًمنى الصَّاًدًقُتى )

اهلل ٭تلل ، أف باحثةكفقا لتحليل المن آيات األعراؼ اليت يف ىذه السورة  ّٖمث اآلية 

على أننا ننقذه كعائلتو أم العقوبات ضد شعبو ، كلكن قبل ذكر نوع جزاءااو بوضوح انص ىذه اآلية 

 .كىو نفس ادمَت الرجاؿ .أاباعو ، إال زكجتو ، ألف زكجتو ٔتا يف ذلك يف فئة الزكجات غَت السذج

ااف ٗتونا ىناؾ امرأ ك لوط عليهماالسبلـ  نوح ، يقاؿ أف زكجة النيب َُاآلية  التحرًن يف سورة

عليو خيانة للنيب لوط  يىعليو السبلـ كاابة أف شكل العصياف زكجة لوط أزكاجهن ، لذلك كفقا ل

، كقد شرحت فيما مضى أف خيانة امرأة لوط مل اكن خيانة زكجية بالزنا، كإ٪تا كانت كفرا باهلل ك السبلـ
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أعلن خيانة زكجة النيب لوط كما  إحياء علـو الدين  يف كتاب ٤ّٗتاربة لرسلو عليهم الصبلة كالسبلـ.

يغنيا عنهما من اهلل شيئان قيل كانت امرأة لوط( عليو السبلـ )ٗترب )كقاؿ اعاىل فخانتا٫تا فلم  يلي:

 بالضيفاف كامرأة نوح( عليو السبلـ )كانت ٗترب أنو ٣تنوف(.

ركاه ابن أيب الدنيا عن فضيل بن عبد الوىاب حدثنا أبو عوانة عن موسى بن أيب عائشة عن 

اؿ مل يكن زنا كلكن امرأة نوح كانت ٗترب سليماف بن بريدة ٝتعت ابن عباس يقوؿ قي قولو فخانتا٫تا ق

أنو ٣تنوف كامرأة لوط كانت ٗترب بالضيف إذا نزؿ قاؿ كحدثنا فضيل حدثٍت بزيع ٝتعت الضحاؾ يقوؿ  

كانت خيانتهما النميمة فقوؿ الضحاؾ ىذا ىو ا١تناسب إيراده يف ا١تقاـ كقوؿ ابن عباس أخرجو أيضان 

كعبد بن ٛتيد كابن جرير كابن ا١تنذر كابن أيب حامت كصححو من  عبد الرزاؽ كالفريايب كسعيد بن منصور

 َْطرؽ كقوؿ الضحاؾ أخرجو أيضان ابن عدم كالبيهقي يف الشعب كابن عساكر.

ىو يف شكل خيانة  لوط عليو السبلـ النيبإمرأة ىل ٯتكن للمؤلفُت أف يستنتجوا أف شكل إمث 

تمع اللواط ، يف عبلقة الزكج جملمث الزكجة يقوؿ  ـلوط عليو السبل عندما يأيت الضيوؼ إىل بيت النيب

كالزكجة ٯتكن أف يعلن مثل ىذه الطبيعة ىي شكل من أشكاؿ طبيعة التحدم على زكجو ضد يف 

من ال اكتسب حبلكة اإلٯتاف إال بطاعة زكجها، كىي  كاألخر من فعلها يعذب اهلل عليها. الدعاية.

 ا١تستحيل أف ندخل اٞتنة بسبب كيف ٯتكن أف ادخل اٞتنة إذا ما عدكىا اهلل. 
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من ا١تستحيل  .زكجة اتخلى عن زكجها كىي معادية لزكجها عندما يكوف زكجها صاٟتا لزكجتو

حىت إذا كاف  .الذىاب إىل اٞتنة ألف كيف ٯتكن للزكجة أف اأمل يف دخوؿ اٞتنة إذا كاف اهلل أعداء

ىذا موصوؼ  .ا بقلبو اٞتسدم ، فإف اهلل كرسوؿ اهلل سوؼ يفصبلف نفسيهما عن الزكجةالزكج مصابن 

يف حُت أف اٟتياة يف العامل كسوؼ اشعر بعدـ االراياح ، صلى اهلل عليو كسلم  حديث رسوؿ اهلليف 

 فإف الكثَت من الناس الذين ال ٭تبوف إليها ألف افعلها.

 ُُٕ: ْٕ /ِٔ الشعراء (ِ

 (ُُٕيف اٍلغىاًبرًينى )ًإال عىجيوزنا 

 .باستثناء امرأة عجوز )زكجتو( ، ينتمي إىل فئة مقيمة

قبل ٖتليل أكثر عمقا، ك٨تن أف سورة األعراؼ من مكية.  باحثةالتحليل ٗتطر ال التفسَت ك قبل

الطباطبائي ٦تا ٬تعل لعصياف هتدؼ  .ٔتوضوع عن قصص األنبياء .ْتاجة إىل معرفة مضموف ىذا الفصل

 ُُٕقبل الفقرة كصفت  .اسلية النيب على ا١تشركُت من خبلؿ ٖتديد قصص األنبياء كهناية ا١تنشقُتإىل 

الفقرة اليت اتحدث عن األنبياء ككمقدمة لقصص األنبياء كصفت يف كقت سابق، كينبع من قصة نوح 

السابقة، من بُت احملاكر ىود، نيب اقي، كادخل اآلف قصة النيب لوط، اشَت ىذه اآلية إىل الفصوؿ  .نبيا

 أمور أخرل سورة األعراؼ ك اٟتجر.

يف سورة اكوف خلص الباحثوف أف افسر معا عن النيب لوط كسورة اٟتجر عندما حذر لوط  .

فاحشة فعلوا ذلك، ٕتاىلو ككذلك سورة الشعراء ٕتاىلهم الدعاية   عليو السبلـ الذم حقهم يف التصرؼ



َٖ 
 

هد بأف: "نقسم يف الواقع إذا كنت ال اتوقف أيها لوط ٦تا ال لوط عليو السبلـ حىت أهنا قالت ألنو اع

مث قاؿ لوط عليو السبلـ ْتـز "يف الواقع أنا على أعمالكم، ٔتا يف ذلك أكلئك  .شك فيو بُت ا١تطركدين

مع عائلة فقَتة من كارثة ٯتكن أف أصاهبم  الذين يكرىوف". مث يدعوا لوط عليو السبلـ: "٧تٍت يا إ٢تي

سورة  ُُٕمث ا٩تفض مرة أخرل اله الفقرة التالية كىي الفقرة  ".ىم دائما افعل ذلك نتيجة لذلك

ك اهلل ٘تنح الدعاء لوط عليو السبلـ، كما قاؿ اهلل اعاىل: ُْ .الشعراء، الذم يرابط مع الفقرة السابقة

 ِْ(.ُُٕ(ًإال عىجيوزنا يف اٍلغىاًبرًينى )َُٕفػىنىجَّيػٍنىاهي كىأىٍىلىوي أىٍٚتىًعُتى )

اهلل سبحانو كاعاىل منح صبلة النيب لوط. قاؿ: مث ننقذه كعائلتو كلها ، ما عدا امرأة عجوز، 

كاحدة من زكجات النيب اللوطي ، الذم ينتمي إىل اجملموعة اليت ال اغادر ا١تدينة ، حىت أنو سوؼ 

مر اآلخرين ، يتعرض للضرب من التعذيب قريبا. مث ، ما ىو أكثر أ٫تية ىو أف نعرؼ مرسومنا ، أف ند

م كأسراو. كبعد كقت سقوط الدمار الذم كضعناه ، قصفناى كىذا ىو باإلضافة إىل لوط عليو السبلـ

جيل ، كاف سيئان للغاية حىت سقط ا١تطر على أكلئك الذين مت ٖتذيرىم باألمطار الغزيرة من أحجار الس

 .كلكنهم كانوا مًتددين يف االلتفات إليو

سدـك اآلية أف زكجة لوط من أىل  عاشور : من ا١تمكن ما يراد هبذهكزعم الشيخ طاىر بن 

اليت مكث فيها لوط سنينا طويلة حىت اوفيت زكجتو األكىل اليت أ٧تبت لو بنتُت كبعد ذلك ازكج لوط 

عليو السبلـ بامرأاو الثانية كأ٧تبت لو بنتُت أيضا، ككانت بنتاه البكرين من زكجتو الثانية اتبعاف أبا٫تا، 
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 ٧تاىم اهلل من العذاب، أما بنتاه اآلخرل من زكجتو األكىل فإهنما ابعتا زكجهما كمل اطعا بلوط عليو حىت

 السبلـ حىت كانتا من ا٢تالكُت الباقُت يف العذاب.

ككلمة " عجوز" ٔتعٌت ا١ترأة ا١تسنة، كالوصف بالعجوز ىنا يشعر باإلىانة ٢تا، ألف يف الغالب أف 

 ا صارت مسنة اسمى بالعجوز أيضا.ا١ترأة غَت ا١تتزكجة إذ

ككلمة "الغابرين" مأخوذة من "غرب" ٔتعٌت مكث ك بقي أك سبق  ، ككبل ا١تعنيُت ٯتكن أف  

يستعمبل يف ىذه اآلية، ٔتعٌت: أف زكجة لوط عليو السبلـ ٦تن بقي كمكث كاأ ى من ا١تغادرة كا٢تجرة عن 

  ّْ.ىذه الببلد، أك أهنا ٦تن سبق ٢تم العذاب كماات فيو

يفيد بأف ا١ترأة العجوز ىنا ىي زكجة لوط عليو السبلـ  ٤تمد قريش شهاب ٖتليلها عندما يفسر

كفقا لتحليل ا١تؤلف من ىذه الكلمة باعتبارىا   .ا٠تارج عن القانوف النيب صلى اهلل عليو كسلم كأىل

على الرغم من أنو بلغ سن الشيخوخة ، ألف  .كلمة ازدراء المرأة ال اعجبهم إذا ما دعوا امرأة عجوز

طبيعة ا١ترأة العجوز مليئة بالضعف الذم يراىا كفقان للحقائق اٟتالية ألف عادة ما اسمى ا١ترأة العجوز ىو 

كاعرضت للتعذيب  ا١ترأة الطاعنة ك ٖتب التذمر،شخص مسن ، كما نعرؼ اعريف ا١ترأة العجوز ىي 

 لوط عليو السبلـ.  من قبل اهلل كما أعطاه اهلل لقـو

إىل أف زكجة لوط عليو السبلـ اتضمن من بقي يف مكانو ٦تن يًتددكف يف  باحثةلص الٗتك 

اهلل ينزؿ  .ا٢تجرة كٯتارسوف التمرد ضد زكجها ، مث أنزؿ اهلل العذاب ضده كما أنزؿ اهلل أيضان إىل شعبو
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من ىذا ا١توضوع  .ة كغَت عاديةعذاب عاصفة من ا١تطر ، كٯتكن أف يقاؿ ا١تطر ىنا أنو أمطار رىيب

لكن من ا١تؤسف أهنم  .د كالتهديدات من اهلل الذم ينزؿ اىل رسوؿ اهلليالوعٯتكن أف نستنتج أف حقيقة 

 .يًتددكف يف االستماع إىل ما يقولو رسوؿ اهلل

 .ٕٓ:  ْٖ /ِٕالنمل (ّ

ٍرنىاىىا ًمنى   (ٕٓاٍلغىاًبرًينى )فىأى٧ٍتىيػٍنىاهي كىأىٍىلىوي ًإال اٍمرىأىاىوي قىدَّ

فأ٧تينا لوطنا كأىلو من العذاب الذم سيقع بقـو لوط، إال امرأاو قدَّرناىا من الباقُت يف "

 العذاب حىت هتلك مع ا٢تالكُت".

استنتج ا١تؤلفوف أف سورة أف سورة النمل من مكية.   باحثةبل التفسَت ك التحليل ٗتطر الق

، ِٕشعراء ، كاليت من حيث اسلسلها يف مصحف السورة النمل ااصاؿ مع السورة السابقة لسورة ال

يؤكد سيد قطب   من سورة ا١تكية. الشعراء كقبل سورة القصص ينزؿ بعد سور .ْٖكارايب النزكؿ األية 

ىذا عن اإلٯتاف باهلل  .أيضا أف ا١توضوع الرئيسي ٢تذه السورة يشبو ا١توضوع للسور الذم ينزؿ قبل ا٢تجرة

ك٬تعل البقاعي اسم السورة كدليل على  .يـو القيامة ، ككذلك ا١تكافآت كا١تكافآت، كحدانيتو ، حتمية 

. ك٬تادؿ أف موضوع الرئيسي من ىذه السورة كصف القرآف كدليل ٞتميع الكائنات. موضوع الرئيسي



ّٖ 
 

رئيسي من موضوع ىذه السورة يسلط العلم كاٟتكمة من ىدؼ الالبقاعي أف  على ىذااألساس استنتج

   ْْاعاىل يف السلطة ك اٞتزاء. حكمة اهلل

التفسَت: الستمرار عصياف قـو لوط، كازديادىم فيو، عذهبم اهلل، كلكن قبل ذكر نوع العذاب 

أك العقاب، يف بداية األمر ذكر اهلل اعاىل بقولو: )فأ٧تيناه كأىلو( أم: أاباعو )إال امرأاو( أم: العاصية 

ما كاف حاؿ رجاؿ قـو لوط، ككجو ا١تساكة بينها كبُت )كانت من الغابرين( أم: كانت من ا٢تالكُت ك

رجاؿ قـو لوط ا١تفهـو ا١تعرب يف قولو اعاىل: )من الغابرين(، يعٍت أف اٞتمع ىنا ٚتع ا١تذكر السامل، ككوهنا 

 زكجة لنيب كرًن الٮتففها من العذاب شيئا.

نوع ا٠تيانة منهما ، أف امرأة لوط كنوح كانتا خانتا زكجيهما، ك َُكذكر يف سورة التحرًن 

ليست كما زعمو بعض الناس ٔتثل الزنا أك غَته كإ٪تا متصورة يف عصياهنما كاركهما اإلٯتاف ٔتا جاء بو 

 زكجهما من النبوة كالرسالة، أك اهنما أظهراا يف ظاىر٫تا اإلٯتاف كيف باظنهما الكفر.

أيت النبيُت الكرٯتُت استكرباا كيف ىذه القضية، قاؿ اإلماـ الشعراكم) ٔتعناه( : فبل اظنن أف امر 

( أم نوح َُعلى زكجهما، ألف اهلل بُت يف سورة التحرًن  ٍيًن ًمٍن ًعبىاًدنىا صىاًٟتىٍُتً انػىتىا ٖتىٍتى عىٍبدى : )كى

عليهما السبلـ، هبذا أهنما ٖتت رعاية زكجهما، كلكن اإلٯتاف كالكفر من حرية الفرد، فبلٯتكن  كلوط

لزكجهما أف يكرىهما يف اإلٯتاف كلو كانتا زكجتيهما، كٖتت إمامتهما يف األمور األسرية، ألف التصديق 
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عوف ملك كبَت جبار كاإلٯتاف من ٝتات حرية الفرد، كانظر إىل قوؿ اإلماـ الشعراكم بعده، كما أف فر 

 . ُُ)أم يف ظنو( ال يسعو إكراه زكجتو لئلٯتاف بو، كما يف سورة التحرًن آية 

كزعم الشيخ طاىر بن عاشور : من ا١تمكن ما يراد هبذه اآلية أف زكجة لوط من أىل سدـك 

ج لوط اليت مكث فيها لوط سنينا طويلة حىت اوفيت زكجتو األكىل اليت أ٧تبت لو بنتُت كبعد ذلك ازك 

عليو السبلـ بامرأاو الثانية كأ٧تبت لو بنتُت أيضا، ككانت بنتاه البكرين من زكجتو الثانية اتبعاف أبا٫تا، 

حىت ٧تاىم اهلل من العذاب، أما بنتاه اآلخرل من زكجتو األكىل فإهنما ابعتا زكجهما كمل اطعا بلوط عليو 

 السبلـ حىت كانتا من ا٢تالكُت الباقُت يف العذاب.

 مأخوذة من "غرب" ٘تاما كما أف التفسَت السابق، اليوجد فرؽ أف يتم  كلمة "الغابرين"التفسَت  ك 

كيف ىذا أقوؿ: أف امرأة لوط كانت من الغابرين ا٢تالكُت أصاهبا العذاب كما أصاب ذكور قـو 

ذكر السامل، لوط لوجود ا١تساكة كا١تماثلة بينهما ا١تفهومة من كلمة "الغابرين" حيث عرب ّتمع ٚتع ا١ت

ألهنا داخلة يف ٣تموعهم، كىذا يشَت أف نوع العذاب الذم أصاهبا مثل ما أصاب ٣تموعة ذكور ذلك 

، ككوهنا زكجة لنيب اليؤثر كالٮتفف من العذاب شيئا   ْٓ.القـو

، يف افسَته قريش  التحرًن قريش شهاب يفسر ىذه اآلية كما يربط مع اآلية العاشرة من سورة

شة كلكن حاللـو ضد شعبو يؤدكف أعماؿ الفا ية السابقة يشرح لوط عليو السبلـ الذم يف اآل شهاب
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فىأى٧ٍتىيػٍنىاهي كىأىٍىلىوي ًإال  .شعبو ال اويل أم اىتماـ لعتاب  لوط عليو السبلـ مث كشف اهلل اآلية التالية اليت اقرأ

ٍرنىاىىا ًمنى اٍلغىاًبرًينى )  ( ٕٓاٍمرىأىاىوي قىدَّ

يستمر كيزداد باستمرار ، فإف لوط عليو السبلـ يف ىذه اآلية انص على أنو بسبب أف شر أىل 

اهلل اعاىل قد فرض عقوبة عليو ، كلكن قبل ذكر عقوبتو، اذكر ىذه اآلية على الفور أننا أنقذه كأسراو 

الناس الذين اركوا مع  يقدر اهلل زكجة لوط عليو السبلـ انتمي إىل ىي كاعيلة. كعائلتو كأاباعو إال زكجتو

 .الرجاؿ الذين يقوموف بأفعاؿ الفاحشو اهلل مث ادمرىم

، كما أعلن يف  ٕٓبينما يف شرح إبن كثَت ، فسر ا١تفٌسر كلمة اهلل سبحانو كاعاىل يف أية 

افسَته أف اهلل سينقذ من جانب أسرة مؤمنو ، كما قاؿ اهلل اعاىل يف سورة أخرل ، سورة الذاريات: 

الذم اليؤمن يف أسراو ىي زكجتو ، فهي ال اريد أف اؤمن بو حىت إنو يعتنق دين شعبو ْتـز ،  ّٔ-ّٓ

 .، ألهنا  ازاؿ اساعدىم على قومو كٮتربىم الضيوؼ ، مستخدمان اإلشارات بينها كبينهم

يف ىذا التعليق ، ذكر ا١تفسر أيضنا أنو عندما أمر اهلل لوط عليو السبلـ أف ٮترج من القرية 

ف ك لقرية ، ك بُت أىل التفسَت اآلخر كاف يأمر بعدـ إخبار زكجتو كعدـ إخراجو من ا .عائلتوليجلب 

 .الذين يزعموف أف زكجتو ابعتو ، كعندما ينزؿ العذاب التفت حىت أصيب هبا كما أصيب بقومو

ال يذكر العصياف من زكجة لوط عليو السبلـ إليو. يف حُت يفسر بأف الباحثة ٖتليل يف رأيي 

اليو عن طريق إببلغ شعبو حوؿ الضيوؼ الذين ونو ٗتكثَت، يفسره كىي أف زكجة لوط عليو السبلـ إبن  
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٬تب أف اكوف زكجة مطيعة لزكجها ،  كر شكل العصياهنا يف سورة التحرًن. ذ بل ا جاءكا يف منزلو.

 ككثرة زكجة ىي: ْٔألف حقوؽ الزكجة على الزكج طاعة.  .كدعم دعاء زكجها

 ذؿ الزكجة كقلة ٕتملها لزكجهااطلب الكماؿ، ك قلة مراعاة الزكجة لوالدم الزكج، ك ابا١تبالغة يف  -

ا١تنزؿ، ك قلة ا١تراعاة  ك ا١تنة على الزكج، ك إخبار اآلخرين ٔتشكبلت كثرة السخط كقلة اٟتمدذكر  ك 

كثرة الطلبات،  ك الزكج ككضعو االجتماعي، ك قلة إعانة الزكج على الربك التقول، ك إرىاؽ الزكج ب ١تكانة

كالتمرد على الزكج،  ك االمتناع على الزكج إذا دعاىا  ْٕإقبلؽ الزكج بكثرة االراباطات، ك النشوز

للفراش، ك التفصَت يف خدمة الزكج، ك إدخاؿ من ال يأذف الزكج بدخولو يف البيت، ك ا٠تركج  من ا١تنزؿ 

 الغَتة على الزكج، ك سوء اصرؼ ا١ترأة إذا دكف إذف الزكج، ك طاعة الزكج يف معصية اهلل، ك ا١تبالغة يف

 كامرأة لوط عليو السبلـ غَت الاؤمن ىي الاطيع لزكجها. لذالك كضعو اهلل من الغابرين.  ْٖعدد زكجها.

 َٔ: ْٓ /ُٓاٟتجر (ْ

ٍرنىا ًإنػَّهىا لىًمنى اٍلغىاًبرًينى )  (ًَٔإال اٍمرىأىاىوي قىدَّ

 بإىبلكها مع الباقُت يف العذاب.لكن زكجتو الكافرة قضينا بأمر اهلل 
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 َٔاآلية  رسورة اٟتجمكية.  سورة أف سورة األعراؼ من باحثةبل التفسَت ك التحليل ٗتطر الق

، اليت أكضحت على حد سواء أف اهلل سيقلل من  ّٖىي أيضا بر٤تسابو مع سورة األعرؼ اآلية 

التعذيب ضد أىل اللوط كسيوفرىم ٚتيعهم باستثناء زكجتو ، ألننا قد قررنا ، أنو يف الواقع ىو ٔتا يف 

نو عندما يكوف الضيوؼ ذلك الناس الناس اركوا كراءىم. افسَت ٤تمد قريش شهاب يف ىذه اآلية ىو أ

مبلئكة رسل اهلل سبحانو كاعاىل. اجمليء كا١تخلصة ٬تب أف يرافق ٣تيء ا١تبلئكة حق كبلمو يف سورة 

 ْٗ(.ٖمىا نػينػىزِّؿي اٍلمىبلًئكىةى ًإال بًاٟتٍىقِّ كىمىا كىانيوا ًإذنا ميٍنظىرًينى ): ٖاٟتجر األية 

ف إبراىيم بعد ما يعلم أهنم رسل كمبلئكة أف الضيوؼ الذين جاؤكا إىل نيب إبراىيم يعتقدكف أ

 ،( كأف ٣تيئهم .ْٔ، ُٗمن اهلل كىم ال ينزلوف إىل األرض إال بعد األمر من اهلل، )سورة مرًن 

كلفظ "خطبكم" مأخوذ من خطب ٔتعٌت إلقاء ا٠تطبة، كالغالب أنو مستعمل يف خرب مهم مثل 

، كمن االشتقاؽ الواحد اولد منو ا٠تطبة بكسر النبأ الذم يكلم فيو كثَت من الناس أك إلقاءات منهم

ا٠تاء ا١تعجمة، أم ا١ترحلة األكىل من النكاح بغض النظر إىل أنو أمر مهم، كلكنو أيضا يتكلم فيو كثَت 

 .من الناس

كلفظ "قٌدٍرنا" مأخوذ من "قٌدر" ٔتعٌت قرر أك قضى أك عٌُت، كالقادر يف اٟتقيقة ىو اهلل اعاىل، 

ا١تبلئكة ىم الذين قدركا، كىذا األمر مثل ما فعلو الوكيل الذم لو صلة قريبة من كلكن ىنا عرب أف 

 موكلو، حيث قاؿ: فعلنا كذا أك كذا، كالسامع يفهم أف ما قالو، إ٪تا ارٚتة أك أمر من موكلو.
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كلفظ "الغابرين" لفظ ٚتع الذكور، كىذا يشعر كيشَت إىل أف امرأاو العاصية الطاغية أحد من 

 َٓغابرين ا٢تالكُت، ككوهنا امرأة كزكجة لنيب اليؤثر كال ٮتفف من عذاهبا شيئا.أكلئك ال

إىل أف ا١تبلؾ جاء ليحضر األخبار بأف اٟتق ىو نقل رسالة  باحثةلص الٗتيف ىذه اآلية ، 

عندما جاءت ا١تبلئكة لرؤية النيب إبراىيم كسأؿ النيب إبراىيم عما إذا كانوا قد  .الفرح أك جلب العذاب

جاءكا إليصاؿ ا٠ترب السار ، أجابوا بأهنم جاءكا بالفعل ألننا أرسلنا من قبل اهلل إىل العصاة لتدمَتىم ما 

عان ٓتبلص ااـ ، معهم كبالفعل سوؼ ننقذىم ٚتي .عليو السبلـلوط كبطبيعة اٟتاؿ النيب لوط  عدا أاباع

لن يناؿ ا٠تبلص ، لقد مت إعبلننا كفقا لوصايا كقرارات اآل٢تة اليت قدمت ، أف زكجة  .باستثناء زكجتو

 ُٓالنيب لوط ينتمي إىل أكلئك الذين اركوا مع غَتىم من الكفار.

لفظ "قٌدٍرنا" مأخوذ من "قٌدر" ٔتعٌت قرر أك قضى أك عٌُت، يف افسَته أف قريش شهاب يشرح 

لقادر يف اٟتقيقة ىو اهلل اعاىل، كلكن ىنا عرب أف ا١تبلئكة ىم الذين قدركا، كىذا األمر مثل ما فعلو كا

الو، إ٪تا ارٚتة الوكيل الذم لو صلة قريبة من موكلو، حيث قاؿ: فعلنا كذا أك كذا، كالسامع يفهم أف ما ق

 ِٓ.أك أمر من موكلو
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، فإف افسَت ٤تمد قريش شهاب ضد ىذه اآلية يؤكد أيضان أف زكجة النيب لوط  باحثةٖتليل الك 

اليت انتمي إىل أكلئك الذين مت ادمَتىم على الرغم من أنو  الغابرين يتم اضمينها يف كلمة عليو السبلـ

 .ىو زكجة النيب ، ألف كضع زكجة النيب ال يضمن ا٠تبلص ك خفة التعذيب من اهلل على اإلطبلؽ

كفقا ١تا فعلو يف الدنيا. كما قاؿ اهلل اعاىل يف القرآف الكرًن سورة  افأ اهلل أعماؿ خادمولقد ك

بَّةو ًمٍن خىٍردىؿو فػىتىكيٍن يف صىٍخرىةو أىٍك يف السَّمىاكىاًت أىٍك يف األٍرضً ُٔلقماف:   . يىا بػيٍتىَّ ًإنػَّهىا ًإٍف اىكي ًمثٍػقىاؿى حى

ًبَته ) يىٍأًت هًبىا اللَّوي ًإفَّ اللَّوى    ّٓ(ُٔلىًطيفه خى

ىذه شهادة ٙتينة جدا أف اهلل ٭تكي عن لقماف اٟتكيم حىت يتمكن اٞتميع من اقليد أم 

إذا كانت ا١تمارسة  .ذنوب ٚتيع بذكر ا٠تردؿ ، سيعيد اهلل رده على يـو القيامة عندما يتم كزف كل صك

افعل كما   .اٟتصوؿ عليو كاف قبيحناإذا كاف قبيحنا ، فإف الرد الذم مت  .، فسيكوف الرد جيدناجيدة

 لوط عليو السبلـ. الزكجة لوط عليو السبلـ إىل

 .ُّٓ: ٔٓ /ّٕالصفات (ٓ

 (ًُّٓإال عىجيوزنا يف اٍلغىاًبرًينى )

أم إال زكجتو اليت ابقى يف قريتها مع ا٢تالكُت، فقد كانت امرأة مشلها عذاب قومو لكوهنا  "

 "كانت كافرة مثلهم.
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يف اآلية قبلها، كىي عندما جاء كٛتل شريعة  -عليو السبلـ-إلياس  بعد ما ذكر قصة قـو

د من أنبياء اهلل اعاىل كىو لوط عليو موسى فكاف قـو إلياس كذبوه. كيف ىذه األية كذلك ذكر قصة أح

 اكن من قبل. كاف إلياس ك يونس عليهما الذم أرسل إىل قومو الذين يفعل الفاحشة اليت مل ،السبلـ

 .عليو السبلـ-ٛتل شريعة إبراىيم  -عليو السبلـ-أما لوط  -عليو السبلـ-شريعة موسى ٛتبل  السبلـ

ىو أحد من الرسل الذم أرسلو اهلل اعاىل إىل ببلد سودـ يف الشاـ.  -عليو السبلـ-إف لوط 

( أم كل من اابعو من قومو إال عجوزا أم زكجة لوط  فكانت من كاذكر )ًإٍذ ٧تىَّيػٍنىاهي كىأىٍىلىوي أىٍٚتىًعُتى

ا٢تالكُت الذين ىلكهم اهلل اعاىل بسبب فعلهم أهنم ٭تبوف الرجاؿ دكف النساء، كلو أف زكجة لوط مل 

( بسبب كفرىم كعصياهنم ٔتا جاء  افعلها كلكن كافقها كلن انكرىا. كقوؿ اهلل اعاىل )مثيَّ دىمٍَّرنىا اآٍلخىرًينى

 .-عليو السبلـ-لوط 

الىت ذكرهتا يف اآلية ىي من أىل ببلد  -عليو السبلـ-رأل طاىر بن عاشور أف زكجة لوط 

،  ككاف لوط يتزكجها عندما جاء إىل ببلد سودـ، كلكن قبل -عليو السبلـ-سودـ كىي ببلد قـو لوط 

ذلك أنو قد ازكج بامرأة ك٢تا بنتاف مث اوفيت بعد كالدة بنتها الثانية. كمن الزكجة الثانية أ٧تبت بنتاف 

ككانتا من ا١تسلمُت، أما بنتاف اللتاف من الزكجة األكىل  -عليو السبلـ-اتبعاف لوط أيضا، ك٫تا اللتاف 

 أهنما الاريداف أف ٗترجا من الببلد ككانتا من ا٢تالكُت.

كلمة _الغابرين_ مشتق من _غرب_ كىي ٚتع ا١تذكر السامل ٔتعٌت الشيء الذم قد ماض أك 

من  -عليو السبلـ-آلية ا١تذكورة كىي أف زكجة لوط البقاء يف ا١تكاف، ىذا ا١تعٌت اناسب يف معٌت ا
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، أك كانت من الغابرين الذين مااوا -عليو السبلـ-الباقُت يف ببلدىا كال اريد أف ٗترج كهتاجر مع لوط 

 ْٓك٢تم العذاب بسبب كفرىم كفعلهم.

أف سورة الصفات من سورة مكية ، ا١توضوع األكىل  ٢تذه السورة  باحثةقوؿ الاقبل التحليل ، 

ىي اساك عن سور السابقة اليت اثبت موحد اهلل، من خبلؿ أنواع خلوقو عظيمة كعجيبة ، اثبت عن 

النبوة كاشرح القصص عن النيب كاشرح فضائلهم كنضاالهتم ، ال يتخلفوف عن شرح القيامة مع العذاب 

 ٓٓ.قبو٢تا من قبل أكلئك الذين يطيعوف كأكلئك الذين ىم يصوفكا١تكافآت اليت سيتم 

٘تاما مثل الفصوؿ السابقة  .كزكجتو كقومو ٭تكي عن لوط عليو السبلـ ُّٖ-ُّّيف األية 

كما أف التفسَت السابق قريش شهاب يف ىذه  .اليت ٖتكي عن لوط عليو السبلـ  الذم مزكر لقومو

أم نيب  الىت يفعلها قومو الذل اليفعل قـو النيب قبلو، اؿ الفاحشةاآلية يف افسَته يلمح أيضان إىل أعم

 .الياس ك يونس

كما يف افسَت ابن كثَت ، ٗتلص الكاابة إىل أنو يف افسَته شرح أيضا عن لوط عليو السبلـ 

الذم أرسلو اهلل لقومو، كلكن قومو كذب على نبواو كاهلل يرسب العذاب لقومو قبل أف يرسب العذاب 
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كجعل اهلل  .اهلل إ٧تاء لوط عليو السبلـ مع أسراو  إال زكجتو ألف زكجتو أيضا يهلك مع قوموٮتطر 

 ٔٓ.مكاهنم على األرض كحَته كريو

أف اآليات اليت ٖتكي عن زكجة النيب ىو درس ألشخاص آخرين ال يتصرفوف  باحثةستنتج الا

 و، ألناغلب على غركره بنفسو ألف ئية فقطمثل زكجة النيب الذم ٮتوف أف زكجها ال يؤيد دعواو الدعا

، كالدعم من حيث ا٠تَت من أجل خلق عائلة متناغمة اتوؽ الزكاج ٬تب أف نفهم بعضنا البعضيف حياة 

 .إىل اٞتنة

بالنسبة للزكجة ، سيكوف  .ألف الغرض من الزكاج ىو خلق ا١تيوؿ )ا٢تدكء( كالتعاطف كاٟتب

كمع ذلك ، إذا كانت الزكجة غَت عقيدة مرة أخرل  .ذلك مكيفنا للعُت ، كمهدئنا عند حدكث مشاكل

 .مل يعد أكثر دفئنا ، بل كارثة كجحيم لزكجها .اعصي زكجها ، فإف عنواف التدمَت أماـ العُت

 .ِّ: ٖٓ ِٗ/العنكبوت (ٔ

 (ِّاٍمرىأىاىوي كىانىٍت ًمنى اٍلغىاًبرًينى )قىاؿى ًإفَّ ًفيهىا ليوطنا قىاليوا ٨تىٍني أىٍعلىمي ٔتىٍن ًفيهىا لىنػينىجِّيػىنَّوي كىأىٍىلىوي ًإال 

قاؿ إبراىيم للمبلئكة: إفَّ يف الك الببلد لوطنا كليس من الظا١تُت، فقالت ا١تبلئكة إلبراىيم: "

٨تن أعلم ٔتن فيها، لننجِّينَّو كأىلو من ا٢تبلؾ الذم سينزؿ بأىل قريتو إال امرأاو كانت من الباقُت 

 ا٢تالكُت".
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ٯتكن أف يستنتج الباحثة أف سورة  طر الكااب أف سورة العنكبوت من مكية.قبل التحليل ٗت

 ٕٓمن حيث ينزؿ ، يتفق العلماء على أف ىذه السورة من سورة ا١تكية. ٖٓالعنكبوت ىي الفصل 

التفسَت: ١تا استجاب اهلل لدعاء نبيو لوط عليو السبلـ، كقدر أف يعذب قـو لوط العصاة، 

 كذلك األمر، يبلغو اهلل اعاىل إىل إبراىيم عرب حكاية ا١تبلئكة، قاؿ اهلل اعاىل: 

(، ام: ك١تا )كىلىمَّا جىاءىٍت ريسيلينىا ًإبٍػرىاًىيمى بًاٍلبيٍشرىل قىاليوا ًإنَّا ميٍهًلكيو أىٍىًل ىىًذًه اٍلقىٍريىًة ًإفَّ أىٍىلىهىا كىاني  وا ظىاًلًمُتى

جاءت ا١تبلئكة إبراىيم با٠ترب السارِّ من اهلل بإسحاؽ، كمن كراء إسحاؽ كلده يعقوب، قالت ا١تبلئكة 

إفَّ أىلها كانوا « ; سدـك»د سؤالو عن سبب ٣تيئهم: إنا مهلكو أىل قرية قـو لوط، كىي إلبراىيم بع

 ظا١تي أنفسهم ٔتعصيتهم هلل ككذا ظا١تي بًتؾ أكامر اهلل. 

)قىاؿى ًإفَّ ًفيهىا ليوطنا( أم: قاؿ إبراىيم للمبلئكة: إفَّ فيها لوطنا كليس من الظا١تُت، كىو رجل 

ال يصيبها شيء من عقاب اهلل، أك بوجوده فيها يعجل ذلك العقاب، )قىاليوا صاحل طائع هلل، كأرجو أف 

( أم فقالت ا١تبلئكة لو : ٨تن أعلم ٔتن ٨تىٍني أىٍعلىمي ٔتىٍن ًفيهىا لىنػينىجِّيػىنَّوي كىأىٍىلىوي ًإالَّ اٍمرىأىاىوي كىانىٍت ًمنى اٍلغىاًبرًينى

، أم أاباعو من ا٢تبلؾ الذم سينزؿ بأىل قريتو إال امرأاو فيها، فبل ٗتف أنت يا إبراىيم، لننجِّينَّو كأىلو

 الثانية اليت نكحها كانت من الباقُت ا٢تالكُت.

، كىذا اللفظ مأخوذ من "البشرة"، ٔتعٌت "اٞتلد" ألف ا٠ترب  كلفظ "البشرل" ٔتعٌت ا٠ترب السارِّ

الوجو أك جلده، من  الذم يسر سامعو أك عكسو أم ا٠ترب ا١تخيف الذم ٮتيف سامعو يؤثر يف بشرة
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، كىذا ا٠ترب بُت اهلل اعاىل بتفصيلو يف سورة ىود. أألية  ىنا يستعمل البشرل كٮتتص ٔتعٌت ا٠ترب السارِّ

َٕ-ُٕ.ٖٓ 

أف ٤تتول اآلية يف ىذه السورة لو ىدؼ أف اهلل  يئابمن كلمة طباط باحثةستنتج الاأف ٖتليلها 

كرأم  .من حقيقة اإلٯتاف الذم ينعكس من قلب ا١ترءيريد اإلٯتاف ليس ٣ترد كلمة ، كلكن اهلل يريد 

ٖتليل الباحثة، فإف ٤تتول اآلية يف ىذه السورة يتعلق بطبيعة زكجة لوط عليو السبلـ، ألهنا اتظاىر 

السابقة اليت اشرح فيها زكجة لوط عليو السبلـ اليت  سورةهي الكافر كما ىو موجود يف بإظهار اإلٯتاف ف

ٍرنىاىىا ًمنى اٍلغىاًبرًينى ) .ة لزكجهااظاىر باإلٯتاف كخيان  (ٕٓفىأى٧ٍتىيػٍنىاهي كىأىٍىلىوي ًإال اٍمرىأىاىوي قىدَّ

ذاب كسيحفظ علي السبلـ مع عائلتو عاب يف ىذه األية أف اهلل ينزؿ الكما يفسر قريش شه

كا١تثل يفسر   .ديةإال زكجتو اليت زكجة الثانيتو انتمي إىل ٣تموعة من الناس الذين من الغابرين كاهلل اٞتها

اهلل ألف زكجتو ادعم الكفر ا٢تالكُت  على أف زكجتو انتمي من الغابرين إبن كثَت يف افسَته الذم ينص

 .قومو كظلم

لكلتا ا١تفسرين كبل٫تا ينص على أف زكجة النيب لوط ٔتا يف ذلك من  باحثةٖتليل اليف رأيي 

يذكر كثَت افسَت ابن  أنو ٣ترد على  ،ةشحاغادرىا مث اهلل بناسعاف مع أىلها الذين يفعلوف أعماؿ الف

 .ألف زكجتو اؤيد مع الكفر كالظلممن الغابرين السبب يف أف زكجتو 
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ٗٓ 
 

 ّّ: ٖٓ /ِٗالعنكبوت (ٕ

جىاءىٍت ريسيلينىا ليوطنا ًسيءى هًبًٍم كىضىاؽى هًبًٍم ذىٍرعنا كىقىاليوا ال ٗتىىٍف كىال ٖتىٍزىٍف ًإنَّا مينىجُّوؾى كىلىمَّا أىٍف 

 (ّّكىأىٍىلىكى ًإال اٍمرىأىاىكى كىانىٍت ًمنى اٍلغىاًبرًينى )

من  ك١تا أات ا١تبلئكة الذين بعثناىم إلىبلؾ قـو لوط لوطان ساءه كأحزنو ٣تيئهم خوفا عليهم"

خبث قومو، كقاؿ لو ا١تبلئكة : الٗتف، فلن يصل إليهم قومك بسوء، كالٖتزف على ماأخربناؾ من 

 ".امرأاو كانت من الباقُت ا٢تالكُتإىبلكهم ، إنا منقذكؾ كأىلك من ا٢تبلؾ ، إال 

ت التفسَت :ا١تبلئكة الذين زاركا إبراىيم، ذىبوا إىل لوط ليشربه كٮتربه بإىبلؾ قومو. )ك١تا جاء

رسلنا( أم أف ا١تبلئكة أات إىل لوط ساءه كأحزنو ٣تيئهم خوفا عليهم من خبث قومو كىو اليستطيع 

عليو -أف يدافعهم عن قومو، فقد جاءاو الرسل يف شكل رجاؿ ذك ٚتاؿ. كعندما رأت ا١تبلئكة حالو 

من دكف النساء،  خائفا ك٤تزنا عليهم من قومو الذين يعملوف الفاحشة كىم يأاوف الرجاؿ شهوة -السبلـ

كقاؿ لو ا١تبلئكة : الٖتزف على أنفسنا كنفسك كالٗتاؼ على كلى شيء كعلى من سييهلك. إنا 

 منقذكؾ كأىلك من ا٢تبلؾ، إال امرأاك كانت من الباقُت ا٢تالكُت.

ذً  ًه اٍلقىٍريىًة كبعد ذلك أخرب ا١تبلئكة كيف أىلك اهلل اعاىل قـو لوط بقولو: )ًإنَّا ميٍنزًليوفى عىلىٰى أىٍىًل ىٰى

[ أم إنا منزلوف على أىل ىذه القرية اليت  ّْرًٍجزنا ًمنى السَّمىاًء ٔتىا كىانيوا يػىٍفسيقيوفى( ]سورة العنكبوت 

كانت اعمل ا٠تبائث عذابا من السماء، كىو حجارة من سجيل عقابا ٢تم على خركجهم عن طاعة اهلل 

 ٔتا يراكبوف من الفاحشة القبيحة. 



ٗٔ 
 

رسلنا كا١تبلئكة الذين يعملوف ٔتا أمرنا كلقد اركنا من ىذه القرية اليت أىلكناىا آية ىكذا شأف 

 كاضحة لقـو يعقلوف ، ألهنم ىم الذين يعتربكف باآليات.

يف اآلية )ك١تا أف جاءت رسلنا لوطا( ىناؾ حرؼ )أف( بعد )١تا( ، خبلفا يف اآلية قبلها كىي ) ك١تا 

حرؼ )أف(، كاألسرار من ذلك أف ىناؾ قوؿ كعمل قبل كصوؿ جاءت رسلنا إبراىيم( ليس ىناؾ 

، كسبلـ ا١تبلئكة لو كاستقبا٢تم منو . أما -عليو السبلـ-ا٠تطاب من ا١تبلئكة بابشارة إىل إبراىيم 

الكلمة اليت كجد فيها حرؼ )أف( يشَت إىل أف ىناؾ حدثة بدكف قوؿ أك عمل أك كاقعة قبلو، فلذلك 

 ا١تبلئكة بشكل رجاؿ ذك ٚتاؿ إىل بيتو يرل من كجهو خوفا كحزنا. -بلـعليو الس-عنما رأل لوط 

ذرع أم الذراع ، حيث اوجد أشجار النخيل كاألصابع ا١تستخدمة  ذرعا مستمدة من كلمة كلمة

ككلما طاؿ طوؿ ذراعو كلما كاف  .يستخدـ الذراع كمقياس طويل .يف أخذ األشياء أك النظر إليها

استخدـ اللغة العربية  .عليو كأكثر قدرة على الوصوؿ إىل شيء أك رفضوكصولو أطوؿ كأكثر قدرة 

اإلقناع مثل شخص  .مصطلحنا ضيقنا لوصف غياب أم جهد ٯتكن ٖتقيقو لتحقيق ما ىو ا١تقصود

أك ، مثل ا١تثل  .ينوم أف يأخذ شيئان بعيدان كلكن ألف ذراعيو قصَتاف ، ال يستطيع الوصوؿ إىل أم شيء

 ."قلب احتضاف اٞتبل ما قوة اليد ليست يف األعلى الذم يقوؿ: "نية

ىذاف ا١تعنىاف  .رين مشتقة من كلمة الغرب اليت اعٍت شيئان قد مر أك استقر يف اإلقامةباكلمة الغ

ٔتا يف ذلك الشخص  .كىي زكجة النيب لوت .ٯتكن أف يكونا معٌت الكلمة اليت استخدمها ىذه اآلية

ا٢تجرة أك أنو كاحد من أكلئك الذين مركا مع أكلئك الذين مركا  الذم يقيم يف مسكنو ىو مًتدد يف



ٕٗ 
 

على ما يبدك ، ىذا بسبب أهنا  .استخدـ الكلمة صيغة اٞتمع اليت اشَت إىل رجل .كمااوا من التعذيب

اتعامل مع خبث الرجاؿ ، كاشجعهم ، عندما ال اصدؽ ا١ترأة يف لوت ، ٬تب أف ادين أعماؿ ضرر 

  ٗٓ.من نوعهاضئيل أك أكثر للمرأة 

، لكن قبل أف يقوؿ مثل األية السابقة اذكر ىذه األية انزيل العذاب إىل قـو لوط عليو السبلـ 

اهلل إلنقاذ الوجوه مع أسراو إال أف زكجتو انتمي إىل أكلئك من الغابرين ، قاؿ الغابرين مأخوذ من كلمة 

ىذا ا١تكاف ىي ا١تعٌت أك الكلمة اليت الغرب اعٍت شيئان قد مر أك ٯتكن أف اكوف الزكجة الثانية من 

استخدمها ىذه اآلية ، زكجة زكجة لوط عليو السبلـ من الشخص الذم يسكن يف مسكنو مًتدد يف 

ا٢تجرة ألف ا١ترأة ٖتبذ اإلساءة إىل عصياف اإلنساف ، كادفعهم إىل الشيء ا١تفًتض كإمرأة على الرغم من 

 َٔلو إلدانة فعل ضرر ضئيل أك ١تثل ىؤالء النساء. أنو ال النيب إىل النيب يوحنا ىو استعارة
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