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( َوَجاءُه قَ ْوُمُه يُ ْهَرُعوَن ِإلَْيِه َوِمن قَ ْبُل  77َوقَاَل َهَذا يَ ْوٌم َعِصيٌب ) َوَلمَّا َجاءْت ُرُسُلَنا ُلوطًا ِسيَء ِِبِْم َوَضاَق ِِبِْم َذْرًعا)  
وْا اَّللََّ َواَل ُُتُْزوِن ِف َضْيِفي أَلَْيَس ِمنُكْم رَُجٌل رَِّشيٌد َكانُوْا يَ ْعَمُلوَن السَّيِ َئاِت قَاَل يَا قَ ْوِم َهُؤالء بَ َناِت ُهنَّ َأْطَهُر َلُكْم فَات َّقُ 

ًة َأْو آِوي ِإََل رُْكنٍّ َشِديدٍّ 79( قَاُلوْا َلَقْد َعِلْمَت َما لََنا ِف بَ َناِتَك ِمْن َحق ٍّ َوِإنََّك لَتَ ْعَلُم َما نُرِيُد )78) ( قَاَل َلْو َأنَّ ِل ِبُكْم قُ وَّ
َأَحٌد ِإالَّ اْمَرأََتَك ِإنَُّه يَا ُلوُط ِإنَّا ُرُسُل رَبِ َك َلن َيِصُلوْا ِإلَْيَك فََأْسِر بَِأْهِلَك ِبِقْطعٍّ مِ َن اللَّْيِل َواَل يَ ْلَتِفْت ِمنُكْم  ( قَاُلواْ 80)

َها ( فَ َلمَّ 81ُمِصيبُ َها َما َأَصابَ ُهْم ِإنَّ َمْوِعَدُهُم الصُّْبُح أَلَْيَس الصُّْبُح ِبَقرِيبٍّ ) ا َجاء َأْمُرنَا َجَعْلَنا َعالِيَ َها َساِفَلَها َوَأْمَطْرنَا َعَلي ْ
 ( . (83( مَُّسوََّمًة ِعنَد رَبِ َك َوَما ِهَي ِمَن الظَّاِلِمنَي بَِبِعيدٍّ )82ِحَجارًَة مِ ن ِسجِ يلٍّ مَّنُضودٍّ )

 [ . 83 -77] هود : 
----------- 

وملا جاءت مالئكتنا لوطًا ساءه جميئهم أي : ( قَاَل َهَذا يَ ْوٌم َعِصيٌب وَ   ِسيَء ِِبِْم َوَضاَق ِِبِْم َذْرًعاَوَلمَّا َجاءْت ُرُسُلَنا ُلوطًا ) 
 واغتمَّ لذلك; وذلك ألنه مل يكن يعلم أهنم رسل هللا، فخاف عليهم من قومه، وقال: هذا يوم بالء وشدة.

 ه .صورة غلمان مرد حسان الوجو  ا علىهؤالء املالئكة الذين كانوا عند إبراهيم وكانو و 
 : يَةي الآَكريميَةي: َأنَّ لُوطًا َعَليآهي َوَعَلى نَبيي يَنا الصَّاَلُة َوالسَّاَل  قال الشنقيطي ُم، َلمَّا َجاَءتآُه ُرُسُل رَب يهي ذََكَر اَّللَُّ َجلَّ َوَعاَل ِفي َهذيهي اْلآ

َع ُمتَ َعد يَدٍة إيََل َأنَّ َسَبَب َمَساَءتيهي ميَن الآَماَلئيَكةي َحَصَلتآ َلُه بيَسَببي جمَيي َا، َوَأَشاَر ِفي َمَواضي رُُه ِبي ئيهيمآ َمَساَءٌة َعظييَمٌة َضاَق َصدآ
يٌب: أَنَُّه َظنَّ أَن َُّهمآ ُضُيوٌف مينآ َبِني آَدَم، َكَما ظَنَّهُ  َعَليآهيَما الصَّاَلُة َوالسَّاَلُم،   إيب آرَاهييمُ وََكوآنيهي َضاَق ِبييمآ َذرآًعا، َوقَاَل َهَذا يَ وآٌم َعصي

َن َُّهمآ إينآ َعليُموا َشَة الل يَواطي ; ألي َعُلوَن ِبييمآ فَاحي َعُلوا  بيُقُدومي  َوَظنَّ َأنَّ قَ وآَمُه يَ نآَتهيُكوَن ُحرآَمَة ُضُيوفيهي فَ يَ فآ َتبآَشُروا بيهي لييَ فآ َضيآٍف َفريُحوا َواسآ
َشَة الآَمذآُكورَةَ بي   . هي الآَفاحي

لُُه ُهَنا  َرُعوَن إيلَيآهي َومينآ قَ بآُل َكانُوا يَ عآَمُلوَن السَّي يَئاتي قَاَل يَا)  َفمينآ َذليَك قَ وآ قَ وآمي َهُؤاَلءي بَ َناِتي ُهنَّ َأطآَهُر َلُكمآ فَات َُّقوا اَّللََّ  َوَجاَءُه قَ وآُمُه يُ هآ
َت َما لََنا ِفي بَ َناتيَك مينآ َحقٍ  َوإينََّك لَتَ عآَلُم َما نُرييُد َواَل ُُتآُزوِني ِفي َضيآفيي أَلَيآَس مينآُكمآ َرُجٌل رَ  يٌد قَالُوا َلَقدآ َعليمآ  ( .شي

ري »َوقَ وآلُُه ِفي  ُروَن قَاَل إينَّ َهُؤاَلءي َضيآفيي َفاَل تَ فآَضُحوني َوات َُّقوا اَّللََّ َواَل ُُتآُزوني ) « اْلآيجآ َتبآشي ُل الآَمدييَنةي َيسآ َهَك َعني َوَجاَء أَهآ  قَاُلوا أَوملَآ نَ ن آ
َرتيي  ُرَك إين َُّهمآ َلفيي َسكآ  ( . مآ يَ عآَمُهونَ الآَعاَلمينَي قَاَل َهُؤاَلءي بَ َناِتي إينآ ُكنآُتمآ فَاعيلينَي َلَعمآ

 قاله ِف نفسه كما يناجي املرء نفسه إذا اشتد عليه أمر.( هذا يوم عصيب : قوله تعاَل )  قال ابن عاشور 
 صيب : الشديد فيما ال يرضي.والع

.  يقال : يوم عصيب إذا حدث فيه أمر عظيم من أحوال الناس أو أحوال اجلو  كشدة الربد وشدة اْلر 
 . وجاء قوُم لوط يسرعون املشي إليه لطلب الفاحشةي : ( أَوَجاءُه قَ ْوُمُه يُ ْهَرُعوَن ِإلَْيِه ) 
  ََرُعون ريُعوَن ،  قَ وآلُُه: يُ هآ : ُيسآ هيمآ بيَذليكَ َويُ َهرآويلُ َأيآ  . وَن مينآ فَ َرحي

 كما قال تعاَل ِف آية أخرى ) وجاء أهل املدينة يستبشرون ( .
 : (ومن قبل كانوا يعملون السي ئات)وقد طوى القرآن ذكر الغرض الذي جاؤوا ألجله مع اإلشارة إليه بقوله  قال ابن عاشور 

 فقد صارت هلم دأباً ال يسعون إال  ألجله.
 ء .كانوا مين قبل جميئهم يأتون الرجال شهوة دون النساأي :  ( َوِمن قَ ْبُل َكانُوْا يَ ْعَمُلوَن السَّيِ َئاِت ) 

 وقد ذكر هللا تعاَل أن قوم لوط كانوا أول من ارتكب هذه الفعلة القبيح  ة .
َشَة َما َسب َ قال تعاَل  َا مينآ َأَحٍد م ين الآَعاَلمينَي ))َوُلوطًا إيذآ قَاَل ليَقوآميهي أَتَأآُتوَن الآَفاحي َوًة م ين ُدوني 80َقُكم ِبي ( إينَُّكمآ لََتأآُتوَن الر يَجاَل َشهآ

ريُفونَ   ( . الن يَساء َبلآ أَنُتمآ قَ وآٌم مُّسآ
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 وقد كانوا يتجاهرون ِبا :
َشَة قال تعاَل ِف سورة النمل )  ُروَن )َولُوطًا إيذآ قَاَل ليَقوآميهي أَتَأآُتوَن الآَفاحي َوًة م ين ُدوني الن يَساء بَلآ 54َوأَنُتمآ تُ بآصي ( لََتأآُتوَن الر يَجاَل َشهآ

 أَنُتمآ قَ وآٌم ََتآَهُلوَن(.
َا مينآ َأَحدٍ و  َشَة َما َسبَ َقُكم ِبي ( أَئينَُّكمآ 28نَي )م يَن الآَعاَلمي  قال تعاَل ِف سورة العنكبوت )َوُلوطًا إيذآ قَاَل ليَقوآميهي إينَُّكمآ لََتأآُتوَن الآَفاحي

 لََتأآُتوَن الر يَجاَل َوتَ قآَطُعوَن السَّبييَل َوتَأآُتوَن ِفي نَادييُكُم الآُمنَكَر ... (.
 :ومجلة )وأنتم تبصرون( حاٌل زيادة ِف التشنيع، أي تفعلون ذلك عَلنًا يبصر بعضكم بعضاً، فإن التجاهر  قال ابن عاشور

 ستحساهنا وذلك استخفاف بالنواهي.باملعصية معصية ألنه يدل على ا
 هلم لوط .( قَاَل ) 
تَ َلَف الآُعَلَماُء ِفي الآُمرَادي بيَقوآلي ُلوٍط َعَليآهي َوَعَلى نَبي ا(  يَا قَ ْوِم َهُؤالء بَ َناِت ُهنَّ َأْطَهُر َلُكْم )   ( َهُؤاَلءي بَ َناِتي )  ي يَنا الصَّاَلُة َوالسَّاَلمُ خآ

 على أقوال :
، وملَآ َأَحُدَها  .  يُريدآ إيمآَضاَء َما قَالَ : أَنَُّه أَرَاَد الآُمَدافَ َعَة َعنآ َضيآفيهي فَ َقطآ

ريَمُة، َوأَبُو ُعبَ يآَدَة. ََذا قَاَل عيكآ  َوِبي
 . َأنَّ الآُمرَاَد بَ َناتُُه ليُصلآبيهي  الثَّاِن:

َشَة الل يَواطي َوأَُزو يُجُكمآ ب َ   ليَمَة َكاَن َجائيزًا ِفي َشرآعيهي، َكَما َكاَنتآ بَ َناُت نَبيي يَنا َوَأنَّ الآَمعآََن: َدُعوا فَاحي ، َوَعَلى َهَذا فَ تَ زآوييُج الآَكافيري الآُمسآ َناِتي
اَلمي َكَما ُهَو َمعآُروفٌ َصلَّى اَّللَُّ َعَليآهي َوَسلََّم ََتآَت الآُكفَّاري ِفي أَوَّلي اإلآي   . سآ

يُع نيَساءي قَ وآميهي َأنَّ الآمُ  اْلَقْوُل الثَّاِلُث: : مجَي  .رَاَد بيالآبَ َناتي
  َّ َنَّ َنبي ٌّ هَلُمآ  ألي  . الآَقوآمي َأٌب دييِني

لُُه تَ َعاََل ِفي نَبيي يَنا ك هيمآ َوأَزآَواُجُه أُمََّهاتُ ُهمآ )  َما يَُدلُّ لَُه قَ وآ ُّ أَوآََل بيالآُمؤآمينينَي مينآ أَن آُفسي َوأَزآَواُجُه » بآني َكعآٍب: َوِفي قيرَاَءةي ُأَب ي  (النَّبي
ََذا الآَقوآلي قَاَل َكثيرٌي ميَن الآُعَلَماءي.« أُمََّهاتُ ُهمآ َوُهَو َأٌب هَلُمآ   َوُرويَي ََنآُوَها َعني ابآني َعبَّاٍس، َوِبي

رَاَن ميَن الآَعاَلمينَي. َوَتَذُروَن َما َخَلَق ق ُكم َبلآ أَنُتمآ قَ وآٌم َعاُدوَن(.ال تعاَل عنه أنه قال هلم )أَتَأآُتوَن الذُّكآ  َلُكمآ رَبُُّكمآ مينآ أَزآَواجي
  : أي: ليس لنا غرض إال  (َوإينََّك لَتَ عآَلُم َما نُرييُد )  أي: إنك تعلم  أن نساءنا ال أرب لنا فيهن وال نشتهيهنقال ابن كثري

 ِف الذكور، وأنت تعلم ذلك، فأي حاجة ِف تكرار القول علينا ِف ذلك؟
 :ثنتني وليستا اوهذا القول هو الصحيح وأشبه بالصواب إن شاء هللا تعاَل والدليل عليه: أن بنات لوط كانتا  قال اخلازن

بكافيتني للجماعة، وليس من املروءة أن يعرض الرجل بناته على أعدائه ليزوجهن إياهم فكيف يليق ذلك مبنصب األنبياء أن 
 يعرضوا بناتم على الكفار.

 وهذا القول عندي هو املختار ، ويدل عليه وجوه : الرازي : وقال 
 : أن إقدام اإلنسان على عرض بناته على األوباش والفجار أمر متبعد ال يليق بأهل املروءة فكيف بأكابر األنبياء ؟  األول 

 ه ال تكفي للجمع العظيم.فبناته اللواِت من صلب(  ُهنَّ َأطآَهُر َلُكمآ  َهُؤالء بَ َناِتي  ): وهو أنه قال الثاِن 
  وقد ُروَي أنه مل يكن له إال  ابنتان ، فالظ اهر أن إطالق البنات هنا من قبيل التشبيه البليغ ، أي هؤالء : وقال ابن عاشور

 وأراد نساًء من قومه بعدد القوم الذين جاءوا يُهرعون إليه.،  نساؤهن كبناِت
فإن قومه الذين  (هن  أطهر لكم  )وقتادة ، وهو املناسب جلعلهن  لقومه إذ قال  وهذا معَن ما فسر به جماهد ، وابن جبري ،

 حضروا عنده كثريون ، فيكون املعَن : هؤالء النساء فتَ َزو جوهن .
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 أي : أنزه وأنقى .(  ُهنَّ َأْطَهُر َلُكْم ) 
واجتناب نواهي   ه ، بأن توحدوه وال تعبدوا غريه ، وتطيعوه فال  أي : اجعلوا بينكم وبني هللا الوقاية بامتثال أوامره(  فَات َُّقوْا اَّللََّ ) 

 ترتكبوا ما هنى عنه من املعاصي ، وخباصة تلك الفاحشة القبيحة .
: اَل تُييُنوني َواَل ُتذيلُّوني بيانآتيَهاكي ُحرآَمةي َضيآفيي(  َواَل ُُتُْزوِن ِف َضْيِفي)   . َأيآ

لُهُ َوقَاَل بَ عآُض الآُعَلَماءي: ق َ  َعُلوا بيَضيآفيي َما َيُكوُن َسبَ ( َواَل ُُتآُزوني )  وآ يَحةي، َأيآ اَل تَ فآ َياُء ميَن الآَفضي تيحآ سآ َجُل َواالي ََزايَةي، َوهيَي اْلَآ ًبا ميَن اْلآ
َيائيي تيحآ  . ِفي َخَجليي َواسآ

أليس منكم رجل ذو رشد، ينهى من أراد ركوب الفاحشة، فيحول بينهم وبينها، فإهانة الضيف ( َس ِمنُكْم رَُجٌل رَِّشيٌد لَيْ ) أَ 
 . مسبة ال يفعلها إال أهل السفاهة

 : مبعَن بعضكم أنكر عليهم متالؤهم على الباطل وانعدام رجل رشيد من بينهم ، وهذا  (منكم  )قوله :  قال ابن عاشور
من يتفط ن إَل فساد ما هم فيه فينهاهم ، فإن  ظهور الرشيد ِف الفئة الضالة يفتح باب إغراء هلم على التعقل ليظهر فيهم 

 وبالعكس متالُؤهم على الباطل يزيدهم ضراوة به.،  الرشاد هلم
لقد علمَت من قبُل أنه ليس لنا ِف  قال قوم لوط له:أي : ( َك لَتَ ْعَلُم َما نُرِيُد قَاُلوْا َلَقْد َعِلْمَت َما لََنا ِف بَ نَاِتَك ِمْن َحق ٍّ َوِإنَّ  )

 النساء من حاجة أو رغبة، وإنك لتعلم ما نريد، أي ال نريد إال الرجال وال رغبة لنا ِف نكاح النساء.
ًة َأوْ  ) وأنصارًا معي، قال هلم حني أبوا إال فعل الفاحشة: لو أن يل بكم قوة أي : ( آِوي ِإََل رُْكنٍّ َشِديدٍّ  قَاَل َلْو َأنَّ ِل ِبُكْم قُ وَّ

 أو أرَكن إَل عشرية متنعِن منكم، َْلُلآُت بينكم وبني ما تريدون.
 قول النب  قال النووي : ) ن َشدييد  ) َويَ رآَحم اَّللَّ ُلوطًا َلَقدآ َكاَن يَأآويي إيََل رُكآ

ني الشَّدييد ُهَو اَّللَّ ُسبآَحانه َوتَ َعاََل ، فَإينَُّه َأَشد   دييث َوَاَّللَّ أَعآَلم : َأنَّ ُلوطًا  فَالآُمرَاد بيالرُّكآ َنعَها َوَمعآََن اْلَآ َرآَكان َوأَق آَواَها َوأَمآ َلمَّا  األآ
َتدَّ ُحزآنه َعَليآهيمآ  ريَة مَتآَنعُهمآ مينآ الظَّاليمينَي َضاَق َذرآعه َواشآ َيافه وملَآ َيُكنآ لَُه َعشي ، فَ َغَلَب َذليَك َعَليآهي فَ َقاَل ِفي َذليَك َخاَف َعَلى َأضآ
ريَة مَتآَنع َلَمنَ عآُتُكم َوَقصآد  ي " أَوآ آويي " إيََل َعشي َال : " َلوآ َأنَّ يلي بيَكمآ قُ وَّة " ِفي الدَّفآع بينَ فآسي َيافه ،  لُوط اْلآ ر عينآد َأضآ إيظآَهار الآُعذآ

رَامهمآ َوالآُمَدافَ َعة عَ َوأَنَُّه لَ  عه ِفي إيكآ ُهمآ بيَطرييٍق َما َلَفَعَلُه َوأَنَُّه بََذَل ُوسآ ُروه َعن آ َتطَاَع َدفآع الآَمكآ  ن آُهمآ ، وملَآ َيُكنآ َذليَك إيعآرَاًضا مينآُه وآ ايسآ
عآتيَماد َعَلى اَّللَّ تَ َعاََل ، َوإيّنََّ  لآتيَجاء إيََل اَّللَّ تَ َعاََل ِفي َعنآ االي َي االي َضآَياف َوَُجُوز أَنآ َيُكون َنسي  ا َكاَن ليَما ذََكرآنَاُه مينآ َتطآيييب قُ ُلوب األآ

َضآَيافي التََّأملُّ وَ  َ اَّللَّ تَ َعاََل َوَأظآَهَر ليْلآ َنُه َوبَ نيآ َايَتهمآ ، َوَُجُوز َأنآ َيُكون ايلآَتَجأَ فييَما بَ ي آ ر . َوَاَّللَّ أَعآَلم .ضي ِحي  يق الصَّدآ
إلهالك قومك، وإهنم لن قالت املالئكة: يا لوط إنَّا رسل ربك أَرآَسَلنا أي : ( قَاُلوْا يَا ُلوُط ِإنَّا ُرُسُل رَبِ َك َلن َيِصُلوْا ِإلَْيَك )  

 ك .يصلوا إلي
  َِفي الآَقَمري أَنَُّه تَ َعاََل َطَمَس أَعآيُ نَ ُهمآ، و َ َنا أَعآيُ نَ ُهمآ َفُذوُقوا َعَذابي َونُُذري  ) َذليَك ِفي قَ وآليهي َوبَ نيَّ  ( .َوَلَقدآ رَاَوُدوُه َعنآ َضيآفيهي َفَطَمسآ
فاخرج من هذه القرية أنت وأهلك ببقية من الليل، وال يلتفت أي : (  فََأْسِر بَِأْهِلَك ِبِقْطعٍّ مِ َن اللَّْيِل َواَل يَ ْلَتِفْت ِمنُكْم َأَحدٌ ) 
 . لئال يرى العذاب فيصيبهنكم أحد وراءه; م
 . القطع الطائفة من الليل 
  ِفي َ ، أَوآ َوَسطيهي أَوآ أَوَّليهي، َوَلكينَُّه بَ نيَّ ري اللَّيآلي آ ُهَنا َهلآ ُهَو مينآ آخي ري اللَّيآلي َوقآَت السََّحري، َوَذليَك « الآَقَمري »وملَآ يُ بَ ني ي َأنَّ َذليَك مينآ آخي

َناُهمآ بيَسَحٍر  ) وآليهي ِفي ق َ   ( .إيالَّ آَل ُلوٍط ََنَّي آ
َ َذليَك ِفي   آ ُهَنا أَنَُّه أََمرَُه َأنآ َيُكوَن مينآ َورَائيهيمآ َوُهمآ أََماَمُه، َوَلكينَُّه بَ نيَّ ري » وملَآ يُ بَ ني ي ليَك بيقيطآٍع ميَن اللَّيآلي َواتَّبيعآ  ) بيَقوآليهي « اْلآيجآ ري بيَأهآ فََأسآ
ُضوا َحيآُث تُ ؤآَمُرونَ أَ   ( . دآبَاَرُهمآ َواَل يَ لآَتفيتآ مينآُكمآ َأَحٌد َوامآ
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 . قوله ) بأهلك ( يفهم منه أنه مل يؤمن به إال أهله 
، َوعَ ( ِإالَّ اْمَرأََتَك ِإنَُّه ُمِصيبُ َها َما َأَصابَ ُهْم )  َرأََتَك، بيالنَّصآبي ، قَ َرأَُه مُجآُهوُر الآُقرَّاءي إيالَّ امآ لي َهآ تيث آَناٌء ميَن األآ َنَُّه اسآ ٌح ; ألي ُر َواضي َمآ َليآهي فَاألآ

َها ِفي قَ وآميَها فَإين ََّها َهاليَكٌة َمَعُهمآ. َا، َوات آرُكآ ري ِبي َرأََتَك َفاَل ُتسآ ليَك إيالَّ امآ ري بيَأهآ  َأيآ َأسآ
عَ  لُُه فييَها ِفي َمَواضي هي قَ وآ ََذا الآَوجآ . (ميَن الآَغابيرييَن  َكاَنتآ   )  َويَُدلُّ هلي اََلكي  ، َوالآَغابيُر: الآَباقيي، َأيآ ميَن الآَباقينَي ِفي اهلآ

َرأََتَك( أي: فإهنا ستلتفت فيصيبها ما أصاِبم.  وحيتمل أن يكون من قوله )َواَل يَ لآَتفيتآ مينُكمآ َأَحٌد إيالَّ امآ
 :ا لوط، بل بقيت معهم.واألظهر أهنا مل ُترج من البلد، وال أعلمه قال ابن كثري 
 إن موعد هالكهم الصبح، وهو موعد قريب اْللول.أي : ( لَْيَس الصُّْبُح ِبَقرِيبٍّ أَ   ِإنَّ َمْوِعَدُهُم الصُّْبحُ ) 

ْلن ، ( استعجل نزول العذاب ، فقال هلم : اْلن ا  إينَّ َموآعيَدُهُم الصُّبآحُ أن لوطاً عندما وعده املالئكة ِبالك قومه بقوهلم )يذكر 
 .أَلَيآَس الصُّبآُح بيَقرييٍب فقالوا له : 

َلةي ذ  اَلكي قَ وآمي ُلوٍط َوقآُت الصُّبآحي مينآ تيلآَك اللَّي آ يَةي الآَكريميَةي: أَنَّ َموآعيَد إيهآ ري »، وََكَذليَك قَاَل ِفي َكَر تَ َعاََل ِفي َهذيهي اْلآ ) ِفي قَ وآليهي: « اْلآيجآ
َنا إيلَيآهي َذليَك ا نَي َوَقَضي آ َر أَنَّ َدابيَر َهُؤاَلءي َمقآُطوٌع ُمصآبيحي َمآ ري »َوزَاَد ِفي  (ألآ ، « اْلآيجآ رَاقي َأنَّ َصبييَحَة الآَعَذابي َوقَ َعتآ َعَليآهيمآ َوقآَت اإلآيشآ

ريقينيَ )  َوُهَو َوقآُت طُُلوعي الشَّمآسي بيَقوآليهي   ( . فََأَخَذت آُهُم الصَّيآَحُة ُمشآ
َها ِحَجارًَة مِ ن ِسجِ يلٍّ مَّنُضودٍّ )فَ َلمَّا َجاء َأمْ  ) هذه كيفية هالك ( ( مَُّسوََّمًة ِعنَد رَبِ َك 82ُرنَا َجَعْلَنا َعالِيَ َها َساِفَلَها َوَأْمَطْرنَا َعَلي ْ

 قوم لوط :
 رفع هللا قراهم فجعل عاليها سافلها، مث أمطر عليهم حجارة من سجيل منضود.

يٍل(.قال تعاَل )َفَجَعلآَنا َعاليي َ  ج ي َجارًَة م ين سي َطرآنَا َعَليآهيمآ حي  َها َسافيَلَها َوأَمآ
يٍل مَّنُضودٍ  ج ي َجارًَة م ين سي َها حي َطرآنَا َعَلي آ رُنَا َجَعلآَنا َعالييَ َها َسافيَلَها َوأَمآ . مَُّسوََّمًة عينَد رَب يَك َوَما هيَي ميَن وقال تعاَل )فَ َلمَّا َجاء أَمآ

 يٍد(.الظَّاليمينَي بيَبعي 
ريفينَي(. َجارًَة م ين طينٍي. ُمَسوََّمًة عينَد رَب يَك ليلآُمسآ َل َعَليآهيمآ حي  وقال تعاَل )لينُ رآسي

َل َعَليآهي  فقوله تعاَل  يٍل( والتحقيُق: أن السجيَل: أنه الطنُي; أَلنَّ اَّللََّ قال )لينُ رآسي ج ي َجارًَة م ينآ سي َها حي َطرآنَا َعَلي آ َجارَةً )َوأَمآ م ينآ  مآ حي
ُر القرآَن القرآُن، إال أنه طنٌي مشويٌّ بالناري، شديُد اْلرارةي، ال يأِت على شيٍء إال َخَرَقُه.  طينٍي( وخرُي ما يُ َفس ي

 )مَّنُضوٍد( أي: جمعول بعضه فوق بعض.
 .شاكل حجارة األرض يها سيما ال تعل، وقيل :  قيل: على كل حجر اسم من يرمي به )مسومة( أي: جمعوالً فيها عالمة متيزها،

 بثالثة صفات: َل اْلجارة اليت رمى ِبا قوم لوطوصف هللا تعا 
 الصفة األوَل: كوهنا من سجيل.

 الصفة الثانية: منضود.
 لصفة الثالثة: مسومة.

 على قولني:ِف هذه اْلية اختلف العلماء ( َن الظَّاِلِمنَي بَِبِعيدٍّ َوَما ِهَي مِ ) 
 القرى املهلكة ببعيدة عن قومك )كفار قريش(، فإهنم ميرون عليها ِف أسفارهم أفال يعتربون.: أي وما هذه القول األول

نَي َوبياللَّيآلي أََفاَل تَ عآقيُلوَن كما قال تعاَل )   (َوإينَُّكمآ لََتُمرُّوَن َعَليآهيمآ ُمصآبيحي
 ( .لآُمؤآمينينَي َوإين ََّها لَبيَسبييٍل ُمقييٍم إينَّ ِفي َذليَك َْليًَة لي وقال تعاَل ) 

ُهوَمةي ميَن الآَمَقا ٌع إيََل دييَاري قَ وآمي لُوٍط الآَمفآ .َوَعَلى َهَذا الآَقوآلي فَالضَّميرُي ِفي قَ وآليهي: َوَما هيَي رَاجي  مي
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 . الضمري يعود على اْلجارة والثاِن:
ريكيي الآَعَربي َكالَّذيي َوَما تيلآَك اْلآيَجارَُة الَّيتي أُمآطيَرتآ َعَلى قَ وآمي ُلوٍط بيَبعي أي :  دييٌد ليُمشآ يٍد ميَن الظَّاليمينَي ليلآَفاعيلينَي ميثآَل فيعآليهيمآ، فَ ُهَو تَ هآ
َلُه.  قَ ب آ

لُُه تَ َعاََل  هي قَ وآ يَاتي الدَّالَّةي َعَلى َهَذا الآَوجآ َرآضي فَ يَ نآظُُروا َكيآَف َكاَن َعاقيَبةُ  ) َوميَن اْلآ ريُوا ِفي األآ  الَّذييَن مينآ قَ بآليهيمآ َدمََّر اَّللَُّ َعَليآهيمآ  أَفَ َلمآ َيسي
ثَاهُلَا ثَاهُلَا )  فَإينَّ قَ وآلَهُ ( .  َوليلآَكافيرييَن أَمآ وي َذليَك َكثيريٌَة.( َوليلآَكافيرييَن أَمآ يَاُت بيَنحآ  ظَاهيٌر َجدًّا ِفي َذليَك، َواْلآ
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