
قصة لوط عليه السلم 

 نسبه عليه السلم

 ومما وقع في حياة إبراهيم الخليل من المور العظيمة قصة قوم لوط عليه السلم، وما ح��ل به��م م��ن
. النقمة العميمة

 ولوط هو ابن أخي إبراهيم الخلي��ل، ف��إبراهيم، وه��اران, وذلك أن لوطا+ بن هاران بن تارح، وهو آزر
 وهذا. إن45 هاران هذا هو الذي بنى حر2ان: ويقال. وناحور إخوة كما ذكرنا فى قصة ابراهيم عليه السلم

. ضعيف وال تعالى أعلم
 وكان لوط قد نزح عن محلة عمه الخليل عليهما السلم بأمره له وأذنه، فنزل بمدينة سدوم م���ن أرض
 غور، زCغAر، وكان أم2 تلك المحله، ولها أرض ومعتملت وقرى، مضافة إليها ولها أهل من أفجر الن��اس
 وأكفرهم وأسوأهم طوية، وأرداهم سريرة وسيرة، يقطعون السبيل وي��أتون ف��ي ن��اديهم المنك��ر، ول

. يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون

قصته مع قومه عليه السلم 

 و قوم لوط ابتدعوا فاحشة لم يسبقهم إليها أحد من بني آدم، وهي إتيان الذكران من العالمين، وترك ما
. خلق ال من النسوان لعباده الصالحين

 فدعاهم لوط إلى عبادة ال تعالى وحده ل شريك له، ونهاهم عن تعاطي ه��ذه المحرم��ات، والف��واحش
 المنكرات، والفاعيل المستقبحات، فتمادوا على ضللهم وطغيانهم، واستمروا على فجورهم وكفرانه��م،
 فأحل ال بهم من البأس الذي ل يرد ما لم يكن في خلدهم وحسبانهم، وجعلهم مثله في العالمين، وعبرة

. يتعظ بها اللباء من العالمين
 و5لMوطا+: {ولهذا ذكر ال تعالى قصتهم في غير ما موضع في كتابه المبين، فقال تعالى في سورة العراف

NونCد OنPو5ة+ مOهAش Q4ج5الNون5 الرMتRأAتAل OمM4كAنSين5، إPمAع5الTال OنPم Uح5دQأ OنPه5ا مNب OمMكAم5ا س5ب5ق AةAشPاحAفTون5 الMتRأAتQأ PهPمOوAقSل QالAق TذSإ 
VاسAنWأ OمC4هAنSإ OمMكPي5تOرAق OنPم OمCوهCجNرTخQوا أMالAق OنQل أSإ PهPمOوAان5 ج5و5اب5 قAون5، و5م5ا كMفNرOسCم VمOوAق OمMتTنQأ Rب5ل P4س5اءPالن 
Mب5ةPان5 ع5اقAك AفOيAك OرMانظAرا+ فAم5ط OمNهOيAا ع5لAنOرAطOمQين5، و5أNرNابAغTال OنPم TتAانAك CهAتQر5أOل امSإ CهAلOهQو5أ CاهAنOنج5يQأAون5، فCه45رAطAي5ت 

}. الTمCجOرNمPين5
. و سنورد الن ما كان من أمرهم وما أحل ال بهم مجموعا+ من اليات والثار وبال المستعان

 وذلك أن لوطا+ عليه السلم لما دعاهم إلى عبادة ال وحده ل شريك له، ونهاهم عن تعاطي ما ذك��ر ال
 عنهم من الفواحش، لم يستجيبوا له ولم يؤمنوا به، حتى ول رجل واحد منهم، ولم يتركوا ما عنه نهوا،

 .بل استمروا على حالهم، ولم يرتدعوا عن غيهم وضللهم، وهم2وا بإخراج رسولهم من بين ظهرانيهم
: وما كان حاصل جوابهم عن خطابهم إذ كانوا ل يعقلون إل أن قالوا }واستضعفوه وسخروا منه{



} أQخTرNجCوا آلQ لMوطU مPنO قAرOي5تPكMمO إSن4AهCمO أWنAاسV ي5تAطAه45رCون5{

. فجعلوا غاية المدح ذما+ يقتضي الخراج، وما حملهم على مقالتهم هذه إل العناد واللجاج
 فطهره ال وأهله إل امرأته، وأخرجهم منها أحسن إخراج، وتركهم في محلتهم خالدين، لك��ن بع��د م��ا
 صي2رها عليهم بحرة منتنة، ذات أمواج، لكنها عليهم في الحقيقة نار تأجج، وحر2 يتوهج، وماؤه��ا مل��ح

. أجاج
 وما كان هذا جوابهم إل_ لما نهاهم عن الطامة العظمى والفاحشة الكبرى، التي لم يسبقهم إليها أحد م��ن

 وكانوا مع ذلك يقطعون الطريق، ويخونون الرفيق،. ولهذا صاروا مثلة فيها وعبرة لمن عليها. أهل الدنيا
 ويأتون في ناديهم، وهو مجتمعهم ومحل حديثهم وسمرهم، المنكر من القوال والفع��ال، عل��ى اختلف

 إنهم كانوا يتضارطون في مجالسهم، ول يستحيون من مجالسهم، وربما وق��ع منه��م: أصنافه، حتى قيل
 الفعلة العظيمة في المحافل، ول يستنكفون ول يرعوون لوعظ واعظ، ول نصيحة من عاقل، وكانوا ف��ي
 ذلك وغيره كالنعام بل أضل سبيل+، ولم يقلعوا عما كانوا عليه في الحاضر، ول ندموا على ما سلف م��ن

. الماضي، ول راموا في المستقبل تحويل+، فأخذهم ال أخذا+ وبيل+
: وقالوا له فيما قالوا

} ائRتPنAا بNع5ذAابN الل4AهP إSنO كMنتA مPنO الص45ادPقPين5{
. فطلبوا منه وقوع ما حذ_رهم عنه من العذاب الليم وحلول البأس العظيم

 فعند ذلك دعا عليهم نبيهم الكريم، فسأل من رب العالمين وإل��ه المرس��لين، أن ينص��ره عل��ى الق��وم
. المفسدين

 فغار ال لغيرته، وغضب لغضبته، واستجاب لدعوته، وأجابه إلى طلبته، وبعث رسله الكرام، وملئكت��ه
 العظام، فمروا على الخليل إبراهيم، وبش_روه بالغلم العليم، وأخبروه بما جاؤا له م��ن الم��ر الجس��يم

والخطب العميم 
}،bينPط OنPج5ار5ة+ مPح OمNهOيAع5ل QلPسOرMنSين5، لPمNرOجCم bمOوAى قAلSا إAنTلPسOرW4ا أAنSوا إMالAون5، قMس5لOرCمT4ه5ا الCيQأ OمMكCبTطAم5ا خAف QالAق 

} مCس5و45م5ة+ عPنTد5 ر5ب4Nك5 لSلTمCسOرNفPين5
 و5لAم45ا ج5اء5تT رCسCلMنAا إSبOر5اهPيم5 بNالTبCشTر5ى قAالMوا إSن4Aا مCهOلPكMو أQهOلN ه5ذPهP الTقAرOي5ةP إSن45 أQهOلAه5ا كAانMوا ظAالSمPين5، قAالQ{ :وقال

} إSن45 فPيه5ا لMوطا+ قAالMوا نAحOنC أQعOلAمC بNم5نO فPيه5ا لAنMنAج4Nي5ن4AهC و5أQهOلAهC إSل4A امOر5أQتAهC كAانAتT مPنO الTغAابNرNين5
}. فAلAم45ا ذAه5ب5 ع5نO إSبOر5اهPيم5 الر45وOعC و5ج5اء5تTهC الTبCشTر5ى يCج5ادPلMنAا فPي قAوOمN لMوطU{ :وقال ال تعالى

 إSن45 إSبOر5اهPيم5 لAح5لPي��مV{ :لهذا قال تعالى. وذلك إنه كان يرجو أن يجيبوا أو ينيبوا ويسلموا ويقلعوا ويرجعوا
UودCدOم5ر CرOيAغ VابAع5ذ OمNيهPآت OمC4هAنS4ك5 و5إNر5ب CرOمQج5اء5 أ OدAق C4هAنSا إAه5ذ Oع5ن OضNرOعQأ CيمPر5اهOبSي5ا إ ،VيبPنCم Vو45اهQأ .{

 أي أعرض عن هذا وتكلم في غيره فإنه قد حتم أمرهم ووجب عذابهم وتدميرهم وهلكهم إنه ق��د ج��اء
. أمر ربك أي قد أمر به من ل يرد أمره ول يرد بأسه ول معقب لحكمه وإنهم آتيهم عذاب غير مردود



 أتهلكون قرية"وذكر سعيد بن جبير والسدي وقتادة ومحمد بن إسحاق أن إبراهيم عليه السلم جعل يقول 
فيها ثلثمائة مؤمن

قالوا ل 

قال فمائتا مؤمن 

قالوا ل 

قال فأربعون مؤمنا+ 

ل : قالوا

قال فأربعة عشر مؤمنا+ 

قالوا ل 
أفرأيتم إن كان فيها مؤمن واحد : "إلى أن قال: قال ابن إسحاق

" قالوا ل

. الية} إSن45 فPيه5ا لMوطا+ قAالMوا نAحOنC أQعOلAمC بNم5نO فPيه5ا: { قال
}. و5لAم45ا ج5اء5تT رCسCلMنAا لMوطا+ سPيء5 بNهNمO و5ض5اقA بNهNمO ذAرOعا+ و5قAالQ ه5ذAا ي5وOمV ع5صPيبV:{قال ال تعالى

 لما فصلت الملئكة من عند إبراهيم، وهم جبريل وميكائيل وإسرافيل، أقبلوا ح��تى أت��وا :قال المفسرون
 أرض سدوم، في صCو5رN شMب2انb حPس5انb اختبارا+ من ال تعالى لقوم لوط، وإقامة للحجة عليه��م، فتض��يفوا
 لوطا+ عليه السلم وذلك عند غروب الشمس، فخشي إن لم يضفهم أن يضيفهم غيره، وحسبهم بشرا+ من

الناس 
}VيبPع5ص VمOا ي5وAه5ذ QالAعا+ و5قOرAذ OمNهNب Aو5ض5اق OمNهNيء5 بPوس .{

 شديد بلؤه، وذلك لما يعلم من مدافعته الليلة عنه��م،قال ابن عباس ومجاهد وقتادة ومحمد بن إسحاق، 
 كما كان يصنع بهم في غيرهم، وكانوا قد اشترطوا عليه أن ل يضيف أحدا+، ولك��ن رأى م��ن ل يمك��ن

. المحيد عنه
 أنهم وردوا عليه وهو في أرض له، يعمل فيها فتضيفوا، فاستحيا منهم، وانطل��ق أم��امهم، وذكر قتادة

وجعل يعرض لهم في الكلم لعلهم ينصرفون عن هذه القرية، وينزلون في غيرها 
 وال يا هؤلء ما أعلم على وجه الرض أهل بلد أخبث من هؤلء، ثم مشى قليل+ ث��م :فقال لهم فيما قال

 وكانوا قد أمروا أن ل يهلكوهم حتى يشهد عليهم ن���بي2هم: قال. أعاد ذلك عليهم، حتى كرره أربع مرات



. بذلك
 خرجت الملئكة من عند إبراهيم نحو قرية لوط، فأتوها نصف النهار، فلما بلغوا س���دوم، :وقال السدي

، "زغرتا"، والصغرى "ريثا"لقوا ابنة لوط تستقي من الماء لهلها، وكانت له ابنتان اسم الكبرى 
يا جارية هل من منزل؟ : فقالوا لها
مكانكم ل تدخلوا حتى آتيكم، فرقت عليهم من قومها،  :فقالت لهم

 يا أبتاه،أرادك فتيان على باب المدينة، ما رأيت وجوه قوم قط هي أحس��ن منه��م، ل: فأتت أباها فقالت
. يأخذهم قومك، فيفضحوهم

. خل عنا فلنضف الرجال: وقد كان قومه نهوه أن يضيف رجل+ فقالوا
فجاء بهم، فلم يعلم أحد إل أهل البيت 
 إن في بيت لوط رجال+ ما رأيت مثل وجوههم قط فج��اءه ق��ومه: فخرجت امرأته فأخبرت قومها، فقالت

. يهرعون إليه
 .}و5مPنO قAبOلW كAانMوا ي5عOم5لMون5 الس45ي4PئQاتP{ :وقوله

أي هذا مع ما سلف لهم من الذنوب العظيمة الكبيرة الكثيرة، 

}OمMكAل Cه5رTطQن45 أCي هPاتAب5ن PءAلWه5ؤ NمOوAي5ا ق QالAق {
يرشدهم إلى غشيان نسائهم، وهن بناته شرعا+ لن النبي للمة بمنزلة الوالد، كما ورد في الحديث 

} الن4AبNي4C أQوOلAى بNالTمCؤRمPنPين5 مPنO أQنTفMسPهNمO و5أQزOو5اجCهC أWم45ه5اتMهCمO{: وكما قال تعالى
 أQتAأRتMون5 الذ4MكTر5ان5 مPنO الTع5الAمPين5، و5تAذAرCون5 م��5ا{ :وهذا كقوله. وفي قول بعض الصحابة والسلف وهو أب لهم
 }.خAلAقA لAكMمO ر5ب4CكMمO مPنO أQزOو5اجNكMمO ب5لR أQنTتMمO قAوOمV ع5ادCون5

 وهذا هو الذي نص عليه مجاهد وسعيد بن جبير والربيع بن أنس وقتادة والسد2ي ومحمد ب��ن إس��حاق
. وهو الصواب

 }فAات4AقMوا الل4Aه5 و5ل تMخTزCونPي فPي ض5يOفPي أQلAيOس5 مPنTكMمO ر5جCلf ر5شPيدV{ :وقوله
 نهى لهم عن تعاطي ما ل يليق من الفاحشة، وشهادة عليهم بأنه ليس فيهم رجل له مسكة، ول فيه خي��ر،

. بل الجميع سفهاء، فجرة أقوياء، كفرة أغبياء
. وكان هذا من جملة ما أراد الملئكة أن يسمعوه منه من قبل أن يسألوه عنه

: مجيبين لنبيهم فيما أمرهم به من المر السديد . فقال قومه عليهم لعنة ال الحميد المجيد
}CيدNرMم5ا ن CمAلOعAتA4ك5 لAنS4 و5إUح5ق OنPك5 مPاتAي ب5نPا فAنAم5ا ل AتOمPع5ل OدAقAوا لMالAق {



 م��ن"عليهم لعائن ال، لقد علمت يا لوط إنه ل أرب2 لنا في نسائنا، وإنك لتعلم مرادنا وغرضنا : يقولون
". غير النساء

 ولهذا قال علي��ه. واجهوا بهذا الكلم القبيح رسولهم الكريم، ولم يخافوا سطوة العظيم، ذي العذاب الليم
السلم 

}UيدPدAش bنTكCى رAلSي إNآو OوQو45ة+ أMق OمMكNي بSن45 لQأ OوAل QالAق {
 ود أن لو كان له بهم قوة، أو له منعة وعشيرة ينصرونه عليهم، ليحل بهم ما يستحقونه م��ن الع��ذاب،

على هذا الخطاب 
 رحمة ال على ل��وط، إن ك��ان" أن رسول ال صلى ال عليه وسلم قال عن أبي سلمة عن أبي هريرة

". يأوي إلى ركن شديد، يعني ال عز وجل، فما بعث ال بعده نبي إل في ثروة من قومه
 ذكر المفسرون وغيرهم أن نبي ال لوطا+ عليه السلم جعل يمانع قومه الدخول، ويدافعهم، والباب مغلق،
 وهم يرومون فتحه وولوجه، وهو يعظهم وينهاهم من وراء الباب، وكل ما لهم في إلحاح وإنحاح، فلم��ا

. لحللت بكم النكال }قAالQ لAوO أQن45 لSي بNكMمO قMو45ة+ أQوO آوNي إSلAى رCكTنb شAدPيدU{ ضاق المر وعسر الحال قال ما قال
 }ي5ا لMوطM إSن4Aا رCسCلW ر5ب4Nك5 لAنO ي5صPلMوا إSلAيOك5{ قالت الملئكة

 وذكروا أن جبريل عليه السلم خرج عليهم فضرب وجوههم خفقة بطرف جناحه، فطمست أعينهم، حتى
 إنها غارت بالكلية، ولم يبق لها محل ول عين، ول أث��ر، فرجع��وا يتحسس��ون م��ع الحيط��ان،: قيل

. إذا كان الغد كان لنا وله شأن: ويتوعدون رسول الرحمن، ويقولون
 و5لAقAدO ر5او5دCوهC ع5نO ض5يOفPهP فAطAم5سOنAا أQعOيCنAهCمO فAذMوقMوا ع5ذAابNي و5نMذMرN، و5لAقAدO ص5ب45ح5هCمO بCكTر5ة+ ع5ذAابV{ قال ال تعالى

4VرPقAتOسCم .{
 فذلك أن الملئكة تقدمت إلى لوط عليه السلم آمرين له بأن يسري هو وأهله من آخر الليل، ول يلتف��ت
 .منكم أحد، يعني عند سماع صوت العذاب إذا حل4 بقومه، وأمروه أن يكون سيره في آخرهم كالس2اقة لهم

 إل: كأنه يقول ،}فAأQسOرN بNأQهOلPك5{ على قراءة النصب، يحتمل أن يكون مستثنى من قوله} إSل4A امOر5أQتAك5{ :وقوله
، }و5لA ي5لTتAفPتT مPنTكMمO أQح5دV إSل4A امOر5أQتAك5{: ويحتمل أن يكون من قوله. امرأتك فل تAسOرN بها

 ويقوي2 هذا الحتمال قراءة الرفع، ولكن الول أظهر في المعن��ى. فإنها ستلتفت فيصيبها ما أصابهم: أي
. وال أعلم

". والغة"واسم امرأة نوح " والهة"قال السهيلي واسم امرأة لوط 
 وقالوا له مبشرين بهلك هؤلء البغاة العتاة الملعونين النظراء والشباه الذين جعلهم ال سلفا+ لكل خائن

: مريب
}bيبNرAقNب CحO4بCس5 الصOيAلQأ CحO4بCالص OمCد5هPعOن45 م5وSإ.{ 

هلك قوم لوط عليه السلم 
 إن امرأته خرج��ت مع��ه: فلما خرج لوط عليه السلم بأهله، وهم ابنتاه، لم يتبعه منهم رجل واحد، ويقال



. فال أعلم
 وم��ن الب��أس. فلما خلصوا من بلدهم، وطلعت الشمس فكان عند شروقها جاءهم من أمر ال ما ل يرد

. الشديد ما ل يمكن أن يصد
 فAلAم45ا ج5اء5 أQمOرCنAا ج5ع5لTنAا ع5الSي5ه5ا س5افPلAه5ا و5أQمOطAرOنAا ع5لAيOه5ا حPج5ار5ة+ مPنO سPج4Nيلb م5نTضCودU، مCس��5و45م5ة+{ :قال ال تعالى

UيدPب5عNين5 بPمS4الAالظ OنPي5 مP4ك5 و5م5ا هNد5 ر5بTنPع .{
 إنهم كانوا: اقتلعهن جبريل بطرف جناحه من قرارهن، وكن سبع مدن بمن فيهن من المم، فقالوا: قالوا

 أربعة آلف نسمة وما معهم من الحيوانات، وما يتبع تلك المدن من الراض��ي: وقيل. أربع مائة نسمة
 والماكن والمعتملت، فرفع الجميع حتى بلغ بهن عنان السماء، حتى سمعت الملئكة أص��وات ديكته��م

. فكان أول ما سقط منها شرفاتها: قال مجاهد. ونباح كلبهم، ثم قلبها عليهم، فجعل عاليها سافلها

}b4يلNجPس OنPج5ار5ة+ مPه5ا حOيAا ع5لAنOرAطOمQو5أ {
 أي يتبع بعضها بعضا+ في نزولها عليه��م) منضود(والسج2يل فارسي معرب، وهو الشديد الص2لب القوي 

من السماء 
 مCس5و45م5ة+ عPنTد5{ :أي معلمة مكتوب على كل حجر اسم صاحبه، الذي يهبط عليه فيدمغه، كما قال) مسومة(

} ر5ب4Nك5 لSلTمCسOرNفPين5
}. و5أQمOطAرOنAا ع5لAيOهNمO م5طAرا+ فAس5اء5 م5طAرC الTمCنذAرNين5{ :وكما قال تعالى

 قلبها فأهوى به��ا منك_س��ة عاليه��ا س��افلها،: يعني }و5الTمCؤRتAفPكAةA أQهOو5ى، فAغAش4Aاه5ا م5ا غAش4Aى{ :وقال تعالى
 وغشاها بمطر من حجارة من سجيل، متتابعة مسومة مرقومة، على كل حجر اسم صاحبه ال��ذي س��قط

. عليه من الحاضرين، منهم في بلدهم والغائبين عنها من المسافرين، والنازحين والشاذين منها
. إن امرأة لوط مكثت مع قومها: ويقال
 التفتت إلى قومه��ا،) إنها خرجت مع زوجها وبنتيها، ولكنها لما سمعت الصيحة، وسقوط البلدة: ويقال

 وا قوماه فسقط عليها حجر، فدمغها وألحقها بقومه��ا، إذ ك��انت: وخالف أمر ربها قديما+ وحديثا+، وقالت
. على دينهم، وكانت عينا+ لهم، على من يكون عند لوط من الضيفان

 ض5ر5ب5 الل4AهC م5ثAل+ لSل4AذPين5 كAفAرCوا اPمOر5أQةA نMوحb و5اPمOر5أQةA لMوطU كAانAتAا تAح��OتA ع5ب��Oد5يOنN م��PنO عPب5ادPن��Aا{ :كما قال تعالى
 }ص5الSح5يOنN فAخAانAتAاهCم5ا فAلAمO يCغTنPي5ا ع5نTهCم5ا مPنO الل4AهP شAيOئا+ و5قPيلQ ادOخMلA الن4Aار5 م5ع5 الد45اخPلPين5

 ف��إن ال ل. وليس المراد أنهما كانتا على فاحشة، حاش��ا وكل. أي خانتاهما في الدين فلم يتبعاهما فيه
 ما بغت ام��رأة: يقدر على نبي قط أن تبغى امرأته، كما قال ابن عباس وغيره من أئمة السلف والخلف

. ومن قال خلف هذا فقد أخطأ خطأ كبيرا+. نبي قط
 ولهذا ذهب. أي وما هذه العقوبة ببعيدة ممن أشبههم في فعلهم} و5م5ا هPي5 مPنO الظ4AالSمPين5 بNب5عPيدU{ :وقوله هنا

 من ذهب من العلماء إلى أن اللئط يرجم سواء كان محصنا+ أو ل، ونص45 عليه الشافعي وأحمد بن حنب��ل
. وطائفة كثيرة من الئمة



 واحتجوا أيضا+ بما رواه المام أحمد وأهل السنن من حديث عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عن اب��ن
 من وجدتموه يعمل عمل ق��وم ل��وط ف��اقتلوا الفاع��ل" :عباس أن رسول ال صلى ال عليه وسلم قال

". والمفعول به
 وجعل ال مكان تلك البلد بحرة منتنة ل ينتفع بمائها ول بما حولها من الراض��ي المتاخم��ة لفنائه��ا،
 لرداءتها ودناءتها، فصارت عبرة ومثلة وعظة وآية على قدرة ال تعالى وعظمته وعزته ف��ي انتق��امه

 ودليل+ على رحمته بعباده المؤمنين في انج��ائه. ممن خالف أمره وكذ_ب رسله وات_بع هواه وعصى موله
إياهم من المهلكات، وإخراجه إياهم من النور إلى الظلمات، 

}. إSن45 فPي ذAلSك5 لQي5ة+ و5م5ا كAان5 أQكTثAرCهCمO مCؤRمPنPين5، و5إSن45 ر5ب45ك5 لAهCو5 الTع5زNيزC الر45حPيمC{ :كما قال تعالى
 فAأQخAذAتTهCمO الص45يOح5ةM مCشTرNقPين5، فAج5ع5لTنAا ع5الSي5ه5ا س5افPلAه5ا و5أQمOطAرOنAا ع5لAيOهNمO حPج5ار5ة+ مPنO سPج4Nيلb، إSن45{ :وقال ال تعالى

 أي من نظر بعي��ن الفراس��ة }فPي ذAلSك5 لQي5اتU لSلTمCتAو5س4PمPين5، و5إSن4Aه5ا لAبNس5بNيلb مCقPيمb، إSن45 فPي ذAلSك5 لي5ة+ لSلTمCؤRمPنPين5
. والتوس2م فيهم، كيف غير ال تلك البلد وأهلها، وكيف جعلها بعد ما كانت آهلة عامرة، هالكة غامرة

 إSن45 فPي ذAلSك5 لي5اتU{ :ثم قرأ ".اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور ال"ا+ كما روى الترمذي وغيره مرفوعا+
 }.لSلTمCتAو5س4PمPين5

أي لبطريق مهيع مسلوك إلى الن،  }و5إSن4Aه5ا لAبNس5بNيلb مCقPيمb{ وقوله
} و5إSن4AكMمO لAتAمCر4Cون5 ع5لAيOهNمO مCصOبNحPين5، و5بNالل4AيOلN أQفAلA تAعOقPلMون{ :كما قال

} و5لAقAد تAر5كTنAا مPنTه5ا آي5ة+ ب5ي4PنAة+ لSقAوOمb ي5عOقPلMون5{ :وقال تعالى
 فAأQخTر5جOنAا م5نO كAان5 فPيه5ا مPنO الTمCؤRمPنPين5، فAم5ا و5ج5دOنAا فPيه5ا غAيOر5 ب5يOتU مPنO الTمCسOلPمPين5، و5تAر5كTنAا فPيه��5ا{ :وقال تعالى

}. آي5ة+ لSل4AذPين5 ي5خAافMون5 الTع5ذAاب5 الQلSيم5
 أي تركناها عبرة وعظة لمن خاف عذاب الخرة وخشي الرحمن بالغيب، وخاف مقام ربه ونهى النف��س

 ومن تش��به بق��وم فه��و. عن الهوى، فانزجر عن محارم ال وترك معاصيه وخاف أن يشابه قوم لوط
: منهم، وإن لم يكن من كل وجه فمن بعض الوجوه، كما قال بعضهم

فما قوم لوط منكم ببعيد ** فإن لم تكونوا قوم لوط بعينهم 
 فالعاقل اللبيب الفاهم الخائف من ربه يمتثل ما أمره ال به عز وجل، ويقبل ما أرشده إلي��ه رس��ول ال
 .صلى ال عليه وسلم من إتيان ما خلق له من الزوجات الحلل، والجواري من السراري ذوات الجم��ال

 و5م5ا ه��Pي5 م��PنO الظ��4AالSمPين5{: ويدخل في قوله تعالى. فيحق عليه الوعيد. وإياه أن يتبع كل شيطان مريد
UيدPب5عNب.{
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