
َولُوطًا إِْذ قَاَل لِقَْوِمِھ أَتَأْتُوَن اْلفَاِحَشةَ َوأَْنتُْم  )54(آیة 
	تُْبِصُرونَ 

 
 

 قوم لوط مثال لقوم أفسدوا حضارتھم بفاحشة.  -
 المجتمع المتحضر والمتطور لیس بأن یفعل ما یرید -

 . من الفواحش
 
واذكر عبدنا ورسولنا لوطا ونبأه : َولُوطًا إِْذ قَاَل لِقَْوِمھِ  

 داعیا إلى هللا وناصحا-الفاضل حین قال لقومھ 
 

  -انكار المنكر  –(استفھام انكاري وتعجب)  :أتأتون الفاحشة
الفعلة الشنعاء التي تستفحشھا العقول والفطر وتستقبحھا 

 الشرائع
 

 ) ذلك وتعلمون قبحھ فعاندتمَوأَْنتُْم تُْبِصُرونَ ( :وأنتم تبصرون
 وارتكبتم ذلك ظلما منكم وجرأة على هللا. 

 

 
َولُوطًا إِْذ قَاَل 
لِقَْوِمِھ أَتَأْتُوَن 

اْلفَاِحَشةَ َوأَْنتُْم 
 تُْبِصُرونَ 

 
 

  الفوائد: 
 التحضر والتطور لیس بأن یعمل الناس كل ما یأمرھم ھواھم.  -
 من أسباب دمار الحضارات.  أیضا الفساد األخالقي -
 ولوطا إذ قال لقومھ:  -

o  دعوة الرسل لقومھ 
 أتأتون الفاحشة:  -

o  عن أبي سعیٍد الخدري رضي هللا عنھ انكار المنكر للمؤمن فرض
قال: سمعت رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم یقول: ((من رأى 

، فلیغیره بیده، فإن لم یستطع فبلسانھ، فإن لم یستطع منكًرا منكم
 .فبقلبھ، وذلك أضعف اإلیمان))؛ رواه مسلم

o  لھذه الفاحشة خطوات 



o  إلى ھذه الفاحشة، كعدم مراعات حدود  اتباع خطوات أدت
 ن النساء المخالطة بین الرجال أو بی

o  من أسباب ذكر ھذه الفاحشة في سورة النمل أن ھذه الفاحشة قد تقع
 بین الجنود الذین یعاشرون نفس الجنس لشھور أو سنین 

o  :من الفواحش 
 الزنا  §
 نكاح المحارم  §
 اللواط => وھذا أشنعھم  §

o  :اللواط 
 ظاھرة غریبة وھو میل الجنس الى نفس نوعھ §
 تجدھا في معسكر الجنود  §

 وأنتم تبصرون:  -
o  على المرء أن یغض بصره من الحرام 
o  أبصارنا أمانھ، یجب أن تستعمل للتقرب الى هللا 
o  حدیث: كل أمتي معافى اال المجاھرون 
o  الدعوة بالحكمة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



َجاَل َشْھَوةً ِمْن ُدوِن النَِّساِء بَْل  )55(آیة  أَئِنَُّكْم لَتَأْتُوَن الرِّ
	قَْوٌم تَْجھَلُونَ أَْنتُْم 

 
 
َجاَل َشْھَوةً ِمْن ُدوِن النَِّساِء بَْل أَْنتُْم قَْوٌم   وأَئِنَُّكْم لَتَأْتُوَن الرِّ

َجالَ  ثم فسر تلك الفاحشة فقال:  أَئِنَُّكمْ : تَْجَھلُونَ   لَتَأْتُوَن الرِّ
َشْھَوةً ِمْن ُدوِن النَِّساِء  أي: كیف توصلتم إلى ھذه الحال، 
صارت شھوتكم للرجال، وأدبارھم محل الغائط والنجو 

والخبث، وتركتم ما خلق هللا لكم من النساء من المحال الطیبة 
التي جبلت النفوس إلى المیل إلیھا وأنتم انقلب علیكم األمر 

م القبیح واستقبحتم الحسن  بَْل أَْنتُْم قَْوٌم تَْجھَلُوَن   فاستحسنت
 .متجاوزون لحدود هللا متجرئون على محارمھ

 

 
أَئِنَُّكْم لَتَأْتُوَن و

َجاَل َشْھَوةً ِمْن  الرِّ
ُدوِن النَِّساِء بَْل 

 أَْنتُْم قَْوٌم تَْجَھلُونَ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



قَْوِمِھ إِالَّ أَْن قَالُوا أَْخِرُجوا آَل فََما َكاَن َجَواَب  )56(آیة 
	لُوٍط ِمْن قَْریَتُِكْم إِنَّھُْم أُنَاٌس یَتَطَھَُّرونَ 

 
 
قبول وال انزجار وال تذكر وادكار، : فما كان جواب قومھ 

إنما كان جوابھم المعارضة والمناقضة والتوعد لنبیھم الناصح 
 بلده ورسولھم األمین باإلجالء عن وطنھ والتشرید عن

 
 (أسلوب حصر) أي ال جواب لھم إال ھذا الجواب :إال
 
 : ن قالواأ
 

فكأنھ قیل: ما نقمتم منھم : أخرجوا آل لوط من قریتكم .1
 وما ذنبھم الذي أوجب لھم اإلخراج

 
یتنزھون عن اللواط وأدبار : إنھم أناس یتطھرون .2

الذكور. فقبحھم هللا جعلوا أفضل الحسنات بمنزلة أقبح 
ولم یكتفوا بمعصیتھم لنبیھم فیما وعظھم بھ السیئات، 

 حتى وصلوا إلى إخراجھ، والبالء موكل بالمنطق

 
فََما َكاَن َجَواَب 

قَْوِمِھ إِالَّ أَْن قَالُوا 
أَْخِرُجوا آَل لُوٍط 
ِمْن قَْریَتُِكْم إِنَُّھْم 
 أُنَاٌس یَتَطَھَُّرونَ 

 
  :الفوائد

 فما كان جواب قومھ:  -
o  جوابھم لیس قبوال لدعوتھ وال تذكرا بذنبھم 
o  جوابھم یبین المعارضة والمناقضة 
o  إلیھمھو لیس منھم إنما أرسل  

 آل لوط من قریتكم:  أخرجوا -
o  خرجونھم بالمصلحین یالناس إذا ضاقوا ذرعا  

 
 

 



	اْلَغابِِرینَ فَأَْنَجْینَاهُ َوأَْھلَھُ إِالَّ اْمَرأَتَھُ قَدَّْرنَاھَا ِمَن  )57(آیة 
 

 
 عذاب هللا تعالىالنجاة من : نجیناهفأ 
 

 الزوجة واألبناء من األھل :وأھلھ
 

 : نجاھم هللا اال زوجتھ لم تنجإال امرأتھ
 زوجة لوط كافرة -

 
 جعلناھا بتقدیرنا: قدرناھا

 
 بعدھم الباقین : الغابرین من

 
فَأَْنَجْینَاهُ َوأَْھلَھُ إِالَّ 

ْرنَاَھا ِمَن اْمَرأَتَھُ  قَدَّ
 اْلَغابِِرینَ 

 
 الفوائد:

 :فأنجیناه -
o  الناس في المجتمعات الفاسدة ال یحبون وجود المصلحین 
o  وجود المصلحین واألنبیاء بین الناس سبب في نجاة الجمیع 
o هللا ھو الذي ینجي فقط 

 :وأھلھ -
o الزوجة واألبناء من األھل 

 :إال امرأتھ -
o نجاھم هللا اال زوجتھ لم تنج 
o النجاة لیس وجودك مع الصالحین بل ایمان وتقوى المرء سبب 
o  لوط ال یعلم الغیب وحال زوجتھ لذلك على المرء أن یعامل على

 الظاھر 
o  المرء یعذر بما ال یعلم 
o ال ینجي من العذاب االتصال بأھل الصالح 

 :قدرناھا من الغابرین -
o  التقدیر سابق ألفعال هللا 
o  ال یحاسبنا هللا على ما قدر بل بفعل االنسان 
o  كومن أتى بأسباب الھالك ھل ىمن أتى بأسباب النجاة نج 



	َوأَْمطَْرنَا َعلَْیِھْم َمطًَرا فََساَء َمطَُر اْلُمْنَذِرینَ  )58(آیة 
 

 
 ھو حجارة السجیل فأھلكتھم : وأمطرنا علیھم مطرا 
 

 العذاب عذابھمبئس المطر مطرھم وبئس  - بئس :فساء
 

بئس المطر مطرھم وبئس العذاب عذابھم : مطر المنذرین
ألنھم أنذروا وخوفوا فلم ینزجروا ولم یرتدعوا فأحل هللا بھم 

 عقابھ الشدید.
 

 ُمنِذر: اسم فاعل
 وقع علیھم فعل اإلنذار  –منذَر: اسم مفعول 

  

 
َوأَْمطَْرنَا َعلَْیِھْم 

َمطًَرا فََساَء َمطَُر 
 اْلُمْنَذِرینَ 

 
 

 الفوائد: 
 

 وأمطرنا علینھم مطرا:  -
o  أمطر هللا علیھم مطرا 
o  المطر لیس فقط ماء 
o  أمطر أي كل ما نزل من جنود هللا 
o  مطر عذاب جند من جنود هللا 
o  أن هللا یعذب كل انسان بذنبھ 
o  العذاب للمستحقین عدل هللا 

 فساء مطر المنذَرین:  -
o  ال یعذب هللا أحدا بدون إنذار 
o  قوم لوط أنذرھم هللا 
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