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٢

)141(َسِلينَ َكذَّبَْت ثَُموُد اْلُمرْ 

اِلٌح أَ َال إِْذ قَاَل لُهْم أَُخوُهْم صَ 
َّقُونَ  )142(تَت

سورة الشعراء

صَالِحأَخُوهُمْو ثَمُودُ 



٣

صَالِحأَخُوهُمْو ثَمُودُ 

)143(لَُكْم َرُسوٌل أَِمينٌ    إِنىّ 

َ َو أَِطيعُونِ  َّ )144(فَاتَّقُواْ 

   َربّ   إِْن أَْجِرَى إِالَّ َعلىَ   َو َما أََسلُُكْم َعلَْيِه ِمْن أَْجرٍ 
)145(اْلعَالَِمينَ 

سورة الشعراء



٤

صَالِحأَخُوهُمْو ثَمُودُ 

)146(اِمنِينَ أَ تُتَرُكوَن فِى َما َهاُهنَا ءَ 

)147(فِى َجنَّاٍت َو ُعيُونٍ 

)148(ِضيمٌ َو ُزُروعٍ َو نَخٍل َطْلعَُها هَ 

)149( بُيُوتًا فَاِرِهينَ َو تَْنِحتُوَن ِمَن اْلِجبَالِ 

سورة الشعراء



٥

طَلْعُها هَضِيمٌ
مُنْهَضِمٌ مُنْضَمٌّ فـي جـوف  وَ نَخْلٍ طَلْعُها هَضِيمٌ أَي: و قوله عز و جل•

و قال . اللَّيِّنُ: و الهَضِيمُ. هَضِيمٌ ما دام في كَوافيرهِ: ، و قال الفراءالجُفِّ
يمٌ هَضـِ : ، و قيـلناعِمٌ: ، و قيلءٌ مَرِي: طَلْعُها هَضِيمٌ، قال: ابن األَعرابي

: يل، و قالهَضِيم الداخلُ بعضُه في بعض: مُنْهَضِم مُدْرِك، و قال الزجاج
ماً، و الهَضِيمُ الذي يتَهَشَّم تَ: هو مما قيل إن رُطَبَه بغير نَوىً، و قيل هَشـُّ

. ضيقال للطلع هَضِيم ما لم يخرج من كُفُرّاهُ لدخول بعضه في بع

٦١ص  ١٢لسان العرب ج 



٦

َ َو أَِطيعُونِ  َّ )150(فَاتَّقُواْ 

)151(ينَ َو َال تُِطيعُواْ أَْمَر اْلُمْسِرفِ 

)152(ِض َو َال يُْصِلُحونَ الَِّذيَن يُْفِسُدوَن فِى اْألَرْ 

سورة الشعراء

صَالِحأَخُوهُمْو ثَمُودُ 



٧

َن قَالُواْ إِنََّما أَنَت مِ 
ِرينَ  )153(اْلُمَسحَّ

بِايٍَة إِن  ثْلُنَا فَأْتِ َما أَنَت إِالَّ بََشٌر مِّ 
اِدقِينَ  )154(ُكنَت ِمَن الصَّ

سورة الشعراء

صَالِحأَخُوهُمْو ثَمُودُ 



٨

ا    ِشْرٌب َو لَكمُ  قَاَل َهاِذِه نَاقَةٌ لهَّ
ْعلُو )155(مٍ ِشْرُب يَْوٍم مَّ

ْم َعذَاُب ٍء فَيَأُْخَذكُ َو َال تََمسُّوَها بُِسو
)156(يَْوٍم َعِظيمٍ 

سورة الشعراء

صَالِحأَخُوهُمْو ثَمُودُ 



٩

)157(نَ فَعَقَُروَها فَأَْصبَُحواْ نَاِدِمي

ْكثُرُهم َك الَيَةً  َو َما كاََن أَ فَأََخَذُهُم اْلعَذَاُب  إِنَّ فِى ذَالِ 
ْؤِمنِينَ  )158(مُّ

ِحيمُ َو إِنَّ َربََّك لَُهَو اْلعَِزيُز ال )159(رَّ

سورة الشعراء

صَالِحأَخُوهُمْو ثَمُودُ 



١٠

ْوِم يَقَ اِلًحا  قَاَل ثَُموَد أََخاُهْم صَ   َو إِلىَ 
َ َما لَُكم مِّ  َّ قَْد   ْن إَِالٍه َغيُرهُ اْعبُُدواْ 

ن رَّ  ِ لَُكمْ بُِّكْم  َهِذِه نَ َجاَءتُْكم بَيِّنَةٌ ّمِ َّ  اقَةُ 
ِ َءايَةً  فََذُروَها تَأُْكْل ف َّ َو َال   ِى أَْرِض 

 ْ )73(يمٌ ُخذَُكْم َعَذاٌب أَلِ تََمسُّوَها بُِسوٍء فَيَأ

االعرافسورة 

صَالِحأَخُوهُمْو ثَمُودُ 



١١

بَْعِد  ُخلَفَاَء ِمن   َو اْذُكُرواْ إِْذ َجعَلَكمُ 
أَُكْم فِى ا ذُوَن ْألَْرِض تَتَّخِ َعاٍد َو بَوَّ

تَْنِحتُوَن  ِمن ُسُهوِلَها قُُصوًرا وَ 
ِ اْلِجبَاَل بُيُوتًا  فَاذْ  َّ  َو ُكُرواْ َءاَالَء 
)74(ِض ُمْفِسِدينَ َال تَْعثَْواْ فِى اْألَرْ 

االعرافسورة 

صَالِحأَخُوهُمْو ثَمُودُ 



١٢

ْوِمِه تَْكبُرواْ ِمن قَ قَاَل اْلَمَألُ الَِّذيَن اسْ 
نُهْم أَ واْ ِلَمْن َءاَمَن مِ ِللَِّذيَن اْستُْضِعفُ 

نتَْعلَُموَن أَنَّ َصاِلحً  ْرَسٌل ّمِ بِِّه   ا مُّ رَّ
)75(ونَ َل بِِه ُمْؤِمنُ قَالُواْ إِنَّا بَِما أُْرسِ 

االعرافسورة 

صَالِحأَخُوهُمْو ثَمُودُ 



١٣

الَِّذى َءاَمنتُم بِِه قَاَل الَِّذيَن اْستَْكبُرواْ إِنَّا بِ 
)76(َكافُِرونَ 

واْ يَاَصِلُح ْن أَْمِر َربِِّهْم َو قَالُ فَعَقَُرواْ النَّاقَةَ َو َعتَْواْ عَ 
)77( اْلُمْرَسِلينَ ائْتِنَا بَِما تَِعُدنَا إِن ُكنَت ِمنَ 

ْجفَةُ فَأَْصبَ  )78(ينَ ُحواْ فِى َداِرِهْم َجاثِمِ فَأََخذَتُْهُم الرَّ

االعرافسورة 

صَالِحأَخُوهُمْو ثَمُودُ 



١٤

َصِلًحا  قَاَل  ثَُموَد أََخاُهمْ   َو إِلىَ * 
 َ َّ ْن إِ يَاقَْوِم اْعبُُدواْ  َالٍه  َما لَكُم ّمِ

 َن اْألَْرِض وَ ُهَو أَنَشأَُكم مِّ َغيُرهُ  
ثُمَّ تُوبُواْ  اْستَْغِفُروهُ فِيَها فَ    اْستَْعَمَركمُ 

يبٌ قَ    إِلَْيِه  إِنَّ َربىّ  )61(ِريٌب مّجِ
هودسورة 

صَالِحأَخُوهُمْو ثَمُودُ 



١٥

ْرُجوا  ُكنَت فِينَا مَ قَالُواْ يَاَصاِلُح قَدْ 
 َما نَا أَن نَّْعبُدَ أَ تَْنَهئقَْبَل َهاذَا  

ا    كٍ نَّنَا لَِفى شَ َو إِ يَْعبُُد َءابَاُؤنَا  مَّ ّمِ
)62(يبٍ تَْدُعونَا إِلَْيِه ُمرِ 

هودسورة 

صَالِحأَخُوهُمْو ثَمُودُ 



١٦

ن  ُت َعلىَ قَاَل يَقَْوِم أَ َرَءْيتُْم إِن ُكن بىّ  بَيِّنٍَة ّمِ َو    رَّ
ِ إِ َءاتَئنِى ِمْنهُ َرْحَمةً فََمن يَن َّ ْن ُصُرنِى ِمَن 

)63(يَر تَْخِسيرٍ َعَصْيتُهُ  فََما تَِزيُدونَنِى غَ 

ِ لَ  َّ أُْكْل فِى ُكْم َءايَةً فَذَُروَها تَ َو يَقَْوِم َهِذِه نَاقَةُ 
ِ َو َال تََمسُّوَها بِ  َّ َذاٌب عَ    ُسوٍء فَيَأُْخَذكمُ أَْرِض 

)64(قَِريبٌ 
هودسورة 

صَالِحأَخُوهُمْو ثَمُودُ 



١٧

صَالِحأَخُوهُمْو ثَمُودُ 

يْرُ◌ ثََالثَةَ أَيَّاٍم  ذَاِلَك َوْعٌد غَ  فَعَقَُروَها فَقَاَل تََمتَّعُواْ فِى َداِرُكمْ 
)65(َمْكذُوبٍ 

َ◌ْينَا َصاِلًحا َو الَّ  ا َجاَء أَْمُرنَا نجَّ نَّا َو ِمْن ِذيَن َءاَمنُواْ َمعَهُ بَِرْحمَ فَلَمَّ ٍة ّمِ
)66(ْلعَِزيزُ ِخْزِى يَْوِمئٍذ  إِنَّ َربََّك ُهَو اْلقَِوىُّ ا

ْيَحةُ فَأَصْ  )67(بَُحواْ فِى ِديَاِرِهْم َجاثِِمينَ َو أََخذَ الَِّذيَن َظلَُمواْ الصَّ

)68(ثَُمودَ َكفَُرواْ َربهَُّ◌ْم  أََال بُْعًدا لِّ  َكأَن لَّْم يَْغنَْواْ فِيَها  أََال إِنَّ ثَُموَداْ 

هودسورة 



١٨

صَالِحأَخُوهُمْو ثَمُودُ 

)بحث روائي( •
: ت لـهقلـ: في الكافي، مسندا عن أبي بصير عن أبي عبـد اهللا ع قـال•

فِي ضَاللٍ إِنَّا إِذاً لَ -فَقالُوا أَ بَشَراً مِنَّا واحِداً نَتَّبِعُهُ -كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ«
هذا فيما كذبوا صالحا، و ما أهلك اهللا عز و جـل قومـا : قال» وَ سُعُرٍ

.-حتى يبعث قبل ذلك الرسل فيحتجوا عليهم -قط
فبعث اهللا إليهم صالحا فلم يجيبوه و عتوا عليه، •

٣١٤: ، ص١٠ الميزان في تفسير القرآن، ج 



١٩

صَالِحأَخُوهُمْو ثَمُودُ 
اقة تخرج إلينا من هذه الصخرة ن       و قالوا لن نؤمن لك حتى       •

ها في و يذبحون عند -و كانت الصخرة يعظمونها و يعبدونها -عشراء
ا إن كنـت كمـا تـزعم نبيـ: رأس كل سنة و يجتمعون عندها، فقـالوا

اقـة حتى يخرج لنا من هذه الصخرة الصماء ن -رسوال فادع لنا إلهك
.-فأخرجها اهللا كما طلبوا منه -عشراء

٣١٥: ، ص١٠ الميزان في تفسير القرآن، ج 



٢٠

صَالِحأَخُوهُمْو ثَمُودُ 
قد جعل  إن اهللا: أوحى اهللا تبارك و تعالى إليه أن يا صالح قل لهمثم •

ان فكانـت الناقـة إذا كـ -لهذه الناقة لها شرب يوم و لكم شرب يـوم
إال  -ر و كبيرفيحبسونها فال يبقى صغي -يومها شربت الماء ذلك اليوم
 فإذا كان الليـل و أصـبحوا غـدوا إلـى -شرب من لبنها يومهم ذلك

مكثوا ف -فشربوا منه ذلك اليوم و لم تشرب الناقة ذلك اليوم -مائهم
.-بذلك ما شاء اهللا

٣١٥: ، ص١٠ الميزان في تفسير القرآن، ج 



٢١

صَالِحأَخُوهُمْو ثَمُودُ 
ه الناقة اعقروا هذ: إنهم عتوا على اهللا و مشى بعضهم إلى بعض قالثم •

. ومال نرضى أن يكون لنا شرب يوم و لها شرب يـ -و استريحوا منها
ل من الذي يلي قتلها و نجعل له جعال ما أحب؟ فجاءهم رج: ثم قالوا

 شقي مـن -قدار: ال يعرف له أب يقال له -أحمر أشقر أزرق ولد زنا
.-األشقياء مشئوم عليهم فجعلوا له جعال

٣١٥: ، ص١٠ الميزان في تفسير القرآن، ج 



٢٢

صَالِحأَخُوهُمْو ثَمُودُ 
ربت و حتى شـ -توجهت الناقة إلى الماء الذي كانت ترده تركهافلما •

ة فلـم يعمـل فضربها بالسيف ضرب -أقبلت راجعة فقعد لها في طريقها
جنبها،  و خرت على األرض على -فضربها ضربة أخرى فقتلها -شيئا

سماء، فرغا ثالث مرات إلى ال -و هرب فصيلها حتى صعد إلى الجبل
و  فلم يبـق مـنهم أحـد إال شـركه فـي ضـربته، -و أقبل قوم صالح

إال أكـل  -اقتسموا لحمها فيما بينهم فلم يبق مـنهم صـغير و ال كبيـر
.-منها

٣١٥: ، ص١٠ الميزان في تفسير القرآن، ج 



٢٣

صَالِحأَخُوهُمْو ثَمُودُ 
يا قـوم مـا دعـاكم إلـى مـا : فلما رأى ذلك صالح أقبل إليهم و قال•

عصيتم أمر ربكم؟ صنعتم؟أ 

٣١٥: ، ص١٠ الميزان في تفسير القرآن، ج 



٢٤

صَالِحأَخُوهُمْو ثَمُودُ 
غـوا و إن قومك قد طغوا و ب: اهللا تبارك و تعالى إلى صالح عفأوحى •

و  -رربعثها اهللا إليهم حجة عليهم و لم يكن لهم فيهـا ضـ -قتلوا ناقة
ثـة إني مرسل إلـيهم عـذابي إلـى ثال: كان لهم أعظم المنفعة فقل لهم

هـم  فإن هم تابوا و رجعوا قبلت توبتهم و صددت عـنهم، و إن -أيام
.-ثبعثت إليهم عذابي في اليوم الثال -لم يتوبوا و لم يرجعوا

٣١٥: ، ص١٠ الميزان في تفسير القرآن، ج 



٢٥

صَالِحأَخُوهُمْو ثَمُودُ 
: لكم و هو يقول -يا قوم إني رسول ربكم إليكم: فأتاهم صالح و قال•

، فلمـا قـال غفرت لكم و تبت عليكم -إن تبتم و رجعتم و استغفرتم
و  -أعتى ما قـالوا و أخبـث كانوا                   ] قالوا ظ[لهم ذلك 

.-يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين: قالوا

٣١٦: ، ص١٠ الميزان في تفسير القرآن، ج 



٢٦

صَالِحأَخُوهُمْو ثَمُودُ 
يا قـوم إنكـم تصـبحون غـدا و وجـوهكم مصـفرة، و اليـوم الثـاني : قال•

فلما أن كـان أول يـوم  -وجوهكم محمرة و اليوم الثالث وجوهكم مسودة
م مـا قد جاءك: فمشى بعضهم إلى بعض و قالوا -أصبحوا وجوههم مصفرة

ن كـان ال نسمع قول صالح و ال نقبل قوله و إ: قال صالح فقال العتاة منهم
هم إلى فمشى بعض -فلما كان اليوم الثاني أصبحت وجوههم محمرة. عظيما

م لـو فقـال العتـاة مـنه -يا قوم قد جاءكم ما قال لكم صالح: بعض فقالوا
اؤنـا و ال تركنـا آلهتنـا التـي كـان آب -أهلكنا جميعا ما سمعنا قول صالح

حوا و أصـب -و لم يتوبوا و لم يرجعوا فلمـا كـان اليـوم الثالـث -يعبدونها
ال لكم يا قوم أتاكم ما ق: فمشى بعضهم إلى بعض فقالوا -وجوههم مسودة

.-قد أتانا ما قال لنا صالح: صالح فقال العتاة منهم

٣١٦: ، ص١٠ الميزان في تفسير القرآن، ج 



٢٧

صَالِحأَخُوهُمْو ثَمُودُ 
ت تلك فصرخ لهم صرخة خرق -كان نصف الليل أتاهم جبرئيلفلما •

وا و قـد كـان -و فلقت قلوبهم و صدعت أكبادهم -الصرخة أسماعهم
ذاب نازل و تكفنوا و علموا أن الع -في تلك الثالثة األيام قد تحنطوا

بق لهـم فلم ي -صغيرهم و كبيرهم: فماتوا جميعا في طرفة عين -بهم
 فأصبحوا فـي ديـارهم و -ء إال أهلكه اهللا ناعقة و ال راعية و ال شي

 -فأرسل اهللا إليهم مع الصـيحة النـار مـن السـماء -مضاجعهم موتى
.فأحرقهم أجمعين، و كانت هذه قصتهم

٣١٦: ، ص١٠ الميزان في تفسير القرآن، ج 



٢٨

صَالِحأَخُوهُمْو ثَمُودُ 
ا من و اشتمال الحديث على أمور خارقة للعادة كشرب الناس جميع: أقول•

ا كـان لبن الناقة و كذا تغير ألوان وجوههم يوما فيوما ال ضير فيـه بعـد مـ
لها  أصل وجودها عن إعجاز، و قد نص القرآن الكريم بذلك، و بأنها كانت

.شرب يوم و ألهل المدينة كلهم شرب يوم معلوم
ازلة عليهم و أما كون الصيحة من جبرئيل فال ينافي كونها صاعقة سماوية ن•

وادث إماتتهم بصوتها و أحرقتهم بنارها إذ ال مانع من نسبة حادث من الح
الكونية خارق للعادة أو جار عليها إلى ملك روحـاني إذا كـان هـو فـي 

ق مجرى صدوره كما أن سائر الحوادث الكونية من الموت و الحياة و الرز
.و غيرها منسوبة إلى المالئكة العمالة

أنـه كنايـة إنهم قد كانوا في الثالثة األيام قد تحنطوا و تكفنوا ك: و قوله ع•
.                    عن تهيئهم للموت

٣١٦: ، ص١٠ الميزان في تفسير القرآن، ج 



٢٩

صَالِحأَخُوهُمْو ثَمُودُ 
نبيهـا و قد وقع في بعض الروايات في وصف الناقة أنه كانت بـين ج •

مسافة ميل و هو مما يوهن الرواية ال السـتحالة وقوعـه فـإن ذلـك 
ر ممكن الدفع من جهة أن كينونتها كانت عـن إعجـاز بـل ألن اعتبـا

قرب مـن النسبة بين أعضائها حينئذ يوجب بلوغ ارتفاع سنامها مما ي
تلـه ثالثة أميال و ال يتصور مع ذلك أن يتمكن واحد من الناس من ق

ال  بسيفه و لم يقع ذلك عن إعجاز من عاقر الناقة قطعا، و مـع ذلـك
:يخلو قوله تعالى

من داللة أو إشعار علـى كـون » لَها شِرْبٌ وَ لَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ« •
.جثتها عظيمة جدا

٣١٧: ، ص١٠ الميزان في تفسير القرآن، ج 



٣٠

قَوْمُ لُوطٍ

)160(اْلُمْرَسِلينَ  َكذَّبَْت قَْوُم لُوطٍ 

لُوٌط أَ َال  إِْذ قَاَل لُهْم أَُخوُهمْ 
َّقُونَ  )161(تَت

سورةُ الشُّعَرَاء



٣١

قَوْمُ لُوطٍ

)162(لَُكْم َرُسوٌل أَِمينٌ    إِنىّ 

َ َو أَِطيعُونِ  َّ )163(فَاتَّقُواْ 

  الَّ َعلىَ ْجٍر  إِْن أَْجِرَى إِ َو َما أََسلُُكْم َعلَْيِه ِمْن أَ 
)164(اْلعَلَِمينَ    َربّ 

سورةُ الشُّعَرَاء



٣٢

قَوْمُ لُوطٍ

)165(َن اْلعَالَِمينَ أَ تَأْتُوَن الذُّْكَراَن مِ 

ْن َربُُّكم مِّ    مُ َو تََذُروَن َما َخلََق لَك
)166(ْوٌم َعاُدونَ أَْزَواِجُكم  بَْل أَنتُْم قَ 

سورةُ الشُّعَرَاء



٣٣

قَوْمُ لُوطٍ

تَُكونَنَّ نتَِه يَالُوُط لَ قَالُواْ لَئِن لَّْم تَ 
)167(ِمَن اْلُمْخَرِجينَ 

َن ِلعََمِلكمُ    قَاَل إِنىّ   ّمِ
)168(اْلقَاِلينَ 

سورةُ الشُّعَرَاء



٣٤

قَوْمُ لُوطٍ

نِى َو أَْهلِى مِ  ا يَْعَملُونَ َرّبِ نّجِ )169(مَّ

ْينَاهُ َو أَْهلَهُ أَ  )170(ْجَمِعينَ فَنَجَّ

)171(ينَ إِالَّ َعُجوًزا فِى اْلغَابرِ 
سورةُ الشُّعَرَاء



٣٥

قَوْمُ لُوطٍ

ْرنَا االََخرِ     ثمُ  )172(ينَ َدمَّ

َطًرا  فََسا َو أَْمَطْرنَا َعلَْيِهم َء مَّ
)173(َمَطُر اْلُمنذَِرينَ 

سورةُ الشُّعَرَاء



٣٦

قَوْمُ لُوطٍ

ةً  َو َما كاََن إِنَّ فِى ذَاِلَك الَيَ 
ْؤِمنِينَ  )174(أَْكثَُرُهم مُّ

ْلعَِزيُز َو إِنَّ َربََّك لُهَو ا
ِحيمُ  )175(الرَّ

سورةُ الشُّعَرَاء



٣٧

قَوْمُ لُوطٍ

ا َجاَءْت ُرُسلُ  َء  نَا لُوًطا سىِ َو لَمَّ
ْرًعا َو قَاَل بِهْم َو َضاَق بِهْم ذَ 

)77(َهاَذا يَْوٌم َعِصيبٌ 

دسوره هو



٣٨

قَوْمُ لُوطٍ
جَاءَهُ قَوْمُهُ يهُ ْرَعُونَ إِلَيْهِ وَ مِن قَبْلُ كاَنُواْ يَعْمَلُونَ السَّيِّ َاتِ  قَـالَ وَ •

يْفِى  يَاقَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتىِ هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ  فَاتَّقُواْ اللَّهَ وَ لَا تخُ ْزُونِ فىِ ضـَ 
)٧٨(رَجُلٌ رَّشِيدٌ   أَ لَيْسَ مِنكمُ

دسوره هو



٣٩

قَوْمُ لُوطٍ
)٧٩(وَ إِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ   قَالُواْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فىِ بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍ•
)٨٠(رُكْنٍ شَدِيدٍ  لَوْ أَنَّ لىِ بِكُمْ قُوَّةً أَوْ ءَاوِى إِلىَقَالَ •
عٍ مِّـنَ قَالُواْ يَالُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُواْ إِلَيْكَ  فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْـ•

ابهَ ُمْ   إِنَّ الَّيْلِ وَ لَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ  إِنَّهُ مُصِيبهُ َا مَا أَصـَ
)٨١(مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ  أَ لَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ

جِّ• يلٍ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلِيَهَا سَافِلَهَا وَ أَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سـِ
)٨٢(مَّنضُودٍ

)٨٣(مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ  وَ مَا هِىَ مِنَ الظَّلِمِينَ بِبَعِيدٍ•

دسوره هو



٤٠

قَوْمُ لُوطٍ

)٦١(فَلَمَّا جَاءَ ءَالَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ•
)٦٢(قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ•
)٦٣(قَالُواْ بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كاَنُواْ فِيهِ يَمْترَ ُونَ•
)٦٤(وَ إِنَّا لَصَادِقُونَ   وَ أَتَيْنَاكَ بِالْحَقّ•
واْ أَحَ   فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ الَّيْلِ وَ اتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَ لَا يَلْتَفِتْ مِنكمُ• دٌ وَ امْضـُ

)٦٥(حَيْثُ تُؤْمَرُونَ
)٦٦(وَ قَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَالِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُّصْبِحِينَ•
)٦٧(وَ جَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ•
)٦٨(قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفِى فَلَا تَفْضَحُونِ•

الحجرسوره 



٤١

قَوْمُ لُوطٍ
)٦٩(اتَّقُواْ اللَّهَ وَ لَا تخُ ْزُونِوَ •
)٧٠(قَالُواْ أَ وَ لَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ•
)٧١(قَالَ هَؤُلَاءِ بَنَاتىِ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ•
)٧٢(لَعَمْرُكَ إِنهَّ ُمْ لَفِى سَكْرَتهِ ِمْ يَعْمَهُونَ•
)٧٣(فَأَخَذَتهْ ُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ•
)٧٤(فَجَعَلْنَا عَالِيهَ َا سَافِلَهَا وَ أَمْطَرْنَا عَلَيهْ ِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ•
)٧٥(إِنَّ فىِ ذَالِكَ الَ َيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ•
)٧٦(وَ إِنهَّ َا لَبِسَبِيلٍ مُّقِيمٍ•
)٧٧(إِنَّ فىِ ذَالِكَ الَ َيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ•

الحجرسوره 


