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 مختصر كتاب
 

 اطولِّال ذَمُّ
أبو بكر محمد بن الحسين اآلُجرِّيُّ  :لإلمام 

 هـ( 360 :ت) البغدادي

 حي جي يه ىه مه ُّٱ
 ٰىٰر ٰذ يي ىي مي  خي
ٌّ ٍّ َّ ُّ  ِّ ّٰ َّ 

 سامل حممد أمحد اخترصه:



 

 مقدمة )املختِصر(
احلمد هلل الذي جعل القرآن تبياًنا لكل شيء، والصالة والسالم على املبعوث مبكارم 

 :الدين، أما بعداألخالق، ومن تِبعه إبحسان إىل يوم 
فال خيفى على أي متابع ما ميوج به العاَلم هذه األايم، من نشر لفاحشة قوم لوط، وفرِضها، 
واعتبار عدم املؤيد هلا جمرماا، فضالا عن املنِكر أو احملاِرب هلا، وممن توىلى ِكَبم هذا اإلجرام 

لعاملية، وَل يمْسلمم من هذه منظمة األمم املتحدة وأذرعها املختلفة، مبا فيها منظمة الصحة ا
احلملة أحد حىت األطفال، وهم يسموهنا بغري امسها لتقليل بشاعتها عند سليمي الِفطر، 
فيقولون عنها )املثلية(، ومسامهة يف رد طوفان الباطل والرذيلة، فهذا خمتصر لكتاب )ذم 

األسانيد (، ُحِذفْت منه هـ360تأبو بكر حممد بن احلسني اآلُجر ِيُّ  :اللواط لإلمام
كم حمقق الكتاب: جمدي السيد إبراهيم، جزاه هللا خرياا، األحاديُث الضعيفة حسب حُ و 

كما أُزيلت بعض الفقرات األخرى؛ ألن اهلدف االختصار ومن أراد البْسط، فلريجع 
 .للكتاب األصل

علمانية والليَبالية من ظلمات وضالالت ال املسلمنينسأل هللا مبنة وكرمه أن يطهر بالد 
  وأذًنهبا. والنسوية والدميقراطية

 سامل حممد أمحد
  



 

 مقدمة املؤلف
ا اْلِْطمابم ومأِلميِ  شمْيٍء قمصى اَّللىُ عمزى ومجملى عملمْيُكْم شمْأنم قـمْوِم  اْعِقُلوا ايم ممْعشمرم اْلُمْسِلِمنيم همذم

انُوا عملمْيِه ِمنم اْلِفْسِق إبِِتْـيماهِنُِم الذُّْكرمانم  ُْم التـىْزِويُج ُلوٍط ومقمِبيحم مما كم ِث ممىا أمْْبحم هلم ًنم ُدونم اإْلِ
بـىُروا قـمْولمُه عمزى ومجملى  مماُء مبِْلِك اْليمِمنِي، تمدم بَْت قَوُْم لُوٍط بِانلُُّذرِ ﴿ :وماإْلِ رَْسلَْنا  *َكذَّ

َ
إِنَّا أ

ِعنِْدنَا َكَذلَِك ََنْزِي َمْن نِْعَمًة ِمْن  *َعلَيِْهْم َحاِصًبا إَِّلَّ آَل لُوٍط ََنَّيَْناُهْم بَِسَحرٍ 
نَْذرَُهْم َبْطَشتََنا َفَتَماَرْوا بِانلُُّذرِ  * َشَكرَ 

َ
َولََقْد َراَوُدوهُ َعْن َضيْفِهِ َفَطَمْسَنا  * َولََقْد أ

ْعُيَنُهمْ فَُذوقُوا َعَذاِِب َونُُذرِ 
َ
اِِب فَُذوقُوا َعذَ  * َولََقْد َصبََّحُهمْ بُْكَرةً َعَذاٌب ُمْسَتقِر   * أ

كِرٍ *  َونُُذرِ  ِْكِر َفَهْل ِمْن ُمدَّ نَا الُْقْرآَن لِلذ ْ   1﴾ َولََقْد يََّسَّ
ُكْم أمْن تمُكونُوا ِمثْـلمُهْم  ُ وماْعِقُلوا عمِن اَّللِى عمزى ومجملى َتمِْذيرمُه ِإايى ا رمِِحمُكُم اَّللى بـُُروا همذم ُعوُه تمدى أمَلمْ تمْسمم

ا ايم ُمْؤِمُنونم وماْعلمُموا أمنى   ِِف َذلَِك ََليًَة لِلُْمْؤِمنِيَ إِنَّ  ﴿ :جملى ذِْكرُُه قمالم  بـىُروا همذم ﴾، تمدم
ُكْم أمنى الىِذي ُعوِقبم ِبِه قـمْوُم ُلوٍط آيمٌة  ِرميم ِإَّنىما حمذىرمُكْم عممملم قـمْوِم ُلوٍط ومأمْعلممم ُكُم اْلكم لمُكْم ممْوالم

 ُ ُروا رمِِحمُكُم اَّللى  .عممملم قـمْوِم ُلوطٍ فماْحذم
ُعوُه جملى ذِْكرُُه خُيَْبُُكْم عممىْن عمصماُه ِمْن بمِِن ِإْسرمائِيلم ممىْن أمتمى مما حمرىمم اَّللىُ عملم  ْيِه ِمنم أمَلْم تمْسمم

ُهْم ِقرمدمةا،  : عمزى ومجملى الصىْيِد يف يـمْوِم السىْبِت فـملممىا فـمعمُلوا مما هنمماُهْم عمْنُه ممسمخم  :ُُثى قمالم
 :، ومقمالم عمزى ومجملى  2﴾فََجَعلَْناَها نََكاًَّل لَِما بَْيَ يََدْيَها َوَما َخلَْفَها َوَموِْعَظًة لِلُْمتَّقِيَ ﴿
بْ ﴿ ْمرِ َربذَِها َورُُسلِهِ فََحاَسبَْناَها ِحَسابًا َشِديًدا وََعذَّ

َ
ِْن ِمْن قَْرَيٍة َعَتْت َعْن أ يذ

َ
َناَها َوَكأ
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ا * َعَذابًا نُْكًرا ْمرَِها ُخَّْسً
َ
ْمرَِها َوََكَن ََعقَِبُة أ

َ
ُ لَُهْم َعَذابًا  * فََذاقَْت َوَباَل أ َعدَّ اَّللَّ

َ
أ

ُ إََِلُْكْم ﴿ :، ُُثى قمالم  1﴾ َشِديًدا نَْزَل اَّللَّ
َ
ِيَن آَمُنوا قَْد أ ْْلَاِب اَّلَّ

َ
وِِل اْْل

ُ
َ يَا أ فَاتَُّقوا اَّللَّ

ِيَن آَمُنوا وََعِملُوا * ذِْكًرا ِ ُمَبيذَِناٍت َِلُْخرَِج اَّلَّ رَُسوًَّل َيتْلُو َعلَيُْكْم آيَاِت اَّللَّ
لَُماِت إََِل انلُّورِ  اِِلَاِت ِمَن الظُّ   2﴾ الصَّ

اِة، ومالصِ يمامم، ومايم  ِة، ومالزىكم ُحجىاجم بـمْيِت اَّللِى  فماتـىُقوا اَّللىم ايم ممْعشمرم اْلُمْسِلِمنيم ايم أمْهلم الصىالم
ُروا عم  ِر، اْحذم ْعُروِف ومالنـىْهيم عمِن اْلُمْنكم ِرمُي عملمْيِهُم اأْلمْمرم ِْبْلمم مملم احلْمرماِم ايم ممْن أمْوجمبم اَّللىُ اْلكم

ِرمِي مما ومعمظمُكْم ِبِه تـُْفِلُحوا وماْحفمظُوا فـُُروجمكُ  ِة قـمْوِم ُلوٍط وماقْـبـمُلوا عمِن اَّللِى اْلكم ْم ِإالى عمِن الزىْوجم
ُكْم جملى ِمْن قماِئٍل، ﴿ ْعُتْم قـمْولم ممْوالم مماِء، أممما مسِم فْلََح  أمْو مملمكم اْليمِمنُي ِمنم اإْلِ

َ
قَْد أ

ِيَن ُهْم ِِف َصََلتِِهْم َخاِشُعونَ  * الُْمْؤِمُنونَ  ِيَن ُهْم َعِن اللَّْغوِ  * اَّلَّ َواَّلَّ
ََكةِ فَاِعلُونَ  * ُمْعرُِضونَ  ِيَن ُهْم لِلزَّ ِيَن ُهْم لُِفُروِجِهْم َحافُِظونَ  * َواَّلَّ إَِّلَّ لََعَ  * َواَّلَّ

ُهْم َغْْيُ َملُوِميَ  ْيَماُنُهْم فَإِنَّ
َ
ْو َما َملََكْت أ

َ
ْزَواِجِهْم أ

َ
ولَئَِك  * أ

ُ
َفَمِن ابَْتََغ َوَراَء َذلَِك فَأ

  3﴾ ُهُم الَْعاُدونَ 
: ِة الىِذينم أمتـمْوا هِبما عمْن  ومقمالم قم أمْهِل الصىالم اِئٌل ومقمْد ومصمفم أمْخالم عمزى ومجملى يف ُسورمِة سمأملم سم

ِق أمْهِل اْلِفْسِق، فـمقمالم عمزى ومجملى  نَْساَن ُخلَِق َهلُوَعً  ﴿ :أمْخالم ُّ  * إِنَّ اْْلِ ُه الَّشَّ إَِذا َمسَّ
ُه الَْ  * َجُزوَعً  ِيَن ُهْم لََعَ َصََلتِِهْم َدائُِمونَ  * إَِّلَّ الُْمَصلذِيَ  * ْْيُ َمُنوَعً ِإَوَذا َمسَّ ﴾  اَّلَّ
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ِق، فـمقمالم 23 - 19]املعارج:  انُوا عملمْيِه ِمْن شمرمِف اأْلمْخالم  :[، ُُثى ذمكمرم أمْوصمافـمُهْم وممما كم
ِيَن ُهْم لُِفُروِجِهْم َحافُِظونَ  ﴿ ُهْم إَِّلَّ لََعَ  * َواَّلَّ ْيَماُنُهْم فَإِنَّ

َ
ْو َما َملََكْت أ

َ
ْزَواِجِهْم أ

َ
أ

ولَئَِك ُهُم الَْعاُدونَ *  َغْْيُ َملُوِميَ 
ُ
 1﴾ َفَمِن ابَْتََغ َوَراَء َذلَِك فَأ

َ ََي َمْعَشَر اْلُمْسِلِمنَي، لُّ لمُكْم وماْعلم  َفات َُّقوا اَّللَّ ُموا أمنى ُعقموبمةم ومالم تـمْعتمُدوا ِبُفُروِجُكْم ِإىلم مما الم َيِم
ِل قـمْوِم ُلوٍط اللىْعنمُة ِمنم اَّللِى عمزى ومجملى، ومِمْن رمُسوِلِه صملىى اَّللىُ عملمْيِه ومسملىمم  ممعم ممْن عمِملم بـمعممم

اِب أمعْ  ِة، وممما أُِعدى لمُه يف اآْلِخرمِة ِمنم اْلعمذم نْـيما وماْلفمضميحم ِة الْعُقوبمِة يف الدُّ ظمُم ِإْن َلْم يـمُتْب، ِشدى
: النىِبُّ صملىى اَّللىُ عملمْيِه ومسملىمم:  لمعمنم اَّللىُ ممْن عمِملم عممملم قـمْوِم ُلوٍط، لمعمنم اَّللىُ ممْن عمِملم »قمالم

ُ ممْن عمِملم عممملم قـمْوِم ُلوطٍ  ، رموماُه اْبُن عمبىاسٍ «عممملم قـمْوِم ُلوٍط، لمعمنم اَّللى ًثا  .، ثمالم
ُ عملمْيِه ومسملىمم  : صملىى اَّللى ُ عملمْيِه «ِإَذا َأَتى الرَُّجُل الرَُّجَل فَ ُهَما زَانَِيانِ »ومقاملم : صملىى اَّللى ؟ ومقاملم

ْفُعولم ِبهِ »ومسملىمم  يَ ْعَمُل َمْن َوَجْدُُتُوُه »، ومقمالم صملىى اَّللىُ عملمْيِه ومسملىمم: «اقْـتُـُلوا اْلفماِعلم وماْلمم
تُ ُلوا اْلَفِاَعَل َواْلَمْفُعوَل ِبهِ  ، ومُرِوي عمْن أمِب بمْكٍر الصِ ِديِق رمِضيم اَّللىُ «َعَمَل قَ ْوِم ُلوٍط َفاق ْ

ْرأم  ُح اْلمم ا تـُْنكم ُة، عمْنهُ أمنىهُ ِقيلم لمهُ ومكمتمبم ِإلمْيِه يف رمُجٍل ُوِجدم يف بـمْعِض ضموماِحي اْلعمرمِب يـُْنكمُح كممم
ُ عملمْيِه ومسملىمم يمْستمِشريُُهْم  ساا ِمْن أمْصحماِب رمُسوِل اَّللِى صملىى اَّللى يف ومِإنى أمْبم بمْكٍر َجممعم ِلذمِلكم ًنم

، فـمقمالم  ُهْم يـمْوممِئٍذ ِفيِه قـمْوالا ِه كمانم ِفيِهْم عمِليُّ ْبُن أمِب طماِلٍب رمِضيم اَّللىُ عمْنُه، فمكمانم أمشمدى : حمدِ 
ةا، فمصمنمعم اَّللىُ هِبما مما قمْد عمِلْمُتْم، أم  ْل ِبِه أُمىٌة ِمنم اأْلُممِم ِإالى أُمىةا وماِحدم ا َلْم تـمْعمم رمى أمْن ِإنى همذم

ُر ْبُن اْلْمطىاِب رمِضيم اَّللىُ عمْنُه: ممْن عمِملم عممملم  : ُعمم رُِقوُه ِْبلنىاِر فمأمْحرمقمُه ِْبلنىاِر، ومقمالم قـمْوِم  َتم
: اللُّوِطيُّ يـُْرجم  ابمِة رمِِحمُهُم اَّللىُ ومَجمماعمٌة ِمنم التىاِبِعنيم : َجمماعمٌة ِمنم الصِ حم ُم ُلوٍط فماقْـتُـُلوُه، ومقمالم
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ُوتم ُأْحِصنم أمْو َلْم َُيْصمْن، ومعمِن اْبِن عمبىاٍس رمِِحمُه اَّللىُ أمنىُه ُسِئلم عمِن ا للُّوِطيِ  ِْبحلِْجمارمِة حمىتى ميم
بمُع ِْبحلِْجمارمة ِدينمِة فمرُيْممى ِبِه ُمنمكىساا، ُُثى يـُتـْ : يـُْنظمُر أمعمالم بِنماٍء يف اْلمم ُه؟ قمالم  .مما حمدُّ

: لموْ  ُ عمْنُه أمنىُه رمجممم ُلوِطيًّا، ومعمْن ِإبـْرماِهيمم النىخمِعيِ  قمالم كمانم   ومعمْن عمِليِ  ْبِن أمِب طماِلٍب رمِضيم اَّللى
بمِغي للُّوِطيِ  أمْن يـُْرجممم ممرىتمنْيِ، ومعمِن الزُّْهرِيِ   بمِغي لمُه أمْن يـُْرجممم ممرىتمنْيِ، لمكمانم يـمنـْ ٌد يـمنـْ يف أمحم

ُم ُأْحِصنم أمْو َلْم َُيْصمْن مماِضيةٌ   .اللُّوِطيِ  يـُْرجم
اِبِر ْبِن زمْيٍد يف رمُجٍل غمشمى رمُجالا يف ُدبُ   بـُُر أمْعظمُم ُحْرممةا ِمنم اْلفمرِْج، يـُْرجمُم ومعمْن جم : الدُّ رِِه قمالم

: يـُْقتمُل ُأْحِصنم أمْو َلْم َُيْصمنْ   .ُأْحِصنم أمْو َلْم َُيْصمْن، ومعمِن الشىْعِبِ  قمالم
َُما َكاََنَ يَ ُقوََلنِ   ْفُعوُل ِبهِ  :َوَعْن َعطَاٍء َواْبِن اْلُمَسيِ ِب َأَّنَّ  مبمْنزِلمِة الز ًنم يـُْرجمُم اْلفماِعُل وماْلمم

عمٍة ُأِخُذوا يف  بـْ : شمِهْدُت اْبنم الزُّبمرْيِ أُِتىم ِبسم ٍح قمالم الثِ يِ ُب، وماْلِبْكُر، ومعمْن عمطماِء ْبِن أمِب رمْبم
ثمٌة َلْم َُيْصمُنوا، فمأمممرم ْبِ  ُهْم قمْد ُأْحِصُنوا النِ سماءم، ومثمالم أْلمْربـمعمِة فمُأْخرُِجوا ِمنم اللِ وماِط أمْربـمعمٌة ِمنـْ

ثمِة فمُضرِبُوا احْلُُدودم، وماْبُن ُعممرم وماْبُن عمبى  ْسِجِد احلْمرماِم فـمُرَِجُوا ِْبحلِْجمارمِة، ومأمممرم ِْبلثىالم اٍس يف اْلمم
 .اْلممْسِجدِ 

بمٍل أمْعِِن يف اللُّو  نـْ ا قـمْوُل مماِلِك ْبِن أمنمٍس ومأمِْحمدم ْبِن حم ُم ُأْحِصنم أمْو َلْم َُيْصمْن، ومهمذم : يـُْرجم ِطيِ 
، وميـُنـْفمى ِمْثلم  اِء يـمْرُجُم الثـىيِ بم ِإذما تـملموىطم ومَيمِْلُد اْلِبْكرم ِثرُي ِمنم اْلُعلممم : ومكم  .الزىاِن  ومقمالم الشىاِفِعيُّ

فمِإْن قمالم قماِئٌل: فمِإذما عمرمفْـنما ممْن يـمْعممُل عممملم قـمْوِم ُلوٍط ومممْن يمْصحمُب اْلِغْلممانم الىِذينم ُيشماُر 
ِء، كمْيفم يمُكوُن ومْصُفُهمْ   ِإلمْيِهْم ِْبْلِفْسِق ومممْن يـمتمصمنىُع لِْلُفسىاِق ومشمرمبمِة اْلْمْمِر، ومأمْشبماهم همُؤالم

ُه ومالم ِعْندمًنم  كم أمْن تـُعماِشرمُه ومالم ُُتماِلسم ِذِه ِصفمُتُه، فمِإايى ؟ ِقيلم لمُه: ممْن عمرمْفتم ِمنم النىاِس ممْن هم
بمهُ فمِإْن كمانم ذما قـمرمابمٍة أمْو جماراا، فماْنصمْحهُ ومعمر ِْفهُ قمِبيحم مما ُهوم عملمْيِه، فمِإْن أمَبم اْلقمُبولم  ِمْنكم  تمْصحم
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ُب أمْن تـمُعودمُه فـمُعْدُه وماْنصمْحُه ومأمْعِلْمهُ ومِإالى  لِ ْم عملمْيِه، ومِإْن ممِرضم ومكمانم ممىْن َيِم   فماْهُجْرُه، ومالم ُتسم
ِذِه اْلفموماِحِش الىِِت أمْنتم ُمِقيٌم عملميـْهما َلمْ   أمنىكم ِإْن َلْم تـمُتْب ِإىلم اَّللِى عمزى ومجملى، ومأمقمْمتم عملمى هم

نما  ، ومحمذىْرًنم ِمْنكم ِإْخومانـمنما، ومهنمميـْ كم كم ومحمذىْرًنم لىْم عملمْيكم ومهمجمْرًنم ، ومَلْم ُنسم عمْن نـمُعْدكم يف ممرمِضكم
 .ُصْحبمِتكم فـمعملىُه أمْن يـمُتوبم ِإذما نمصمْحُتُموُه ِإْن شماءم اَّللىُ 

تُوَن الَْفاِحَشَة َما  ﴿ :اَّللِى عمزى ومجملى )و( عمْن عمْمرِو ْبِن ِدينماٍر: يف قـمْوِل  
ْ
إِنَُّكْم ََلَأ

َحٍد ِمَن الَْعالَِميَ 
َ
: 1﴾ َسَبَقُكْم بَِها ِمْن أ ٍر حمىتى كمانم قـمْوُم   ، قمالم ٌر عملمى ذمكم مما نـمزما ذمكم

  .ُلوطٍ 
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 ِذْكُر ِقصَِّة َعَذاِب قَ ْوِم ُلوطٍ 
ُهْم ِإبـْرماِهيُم يف  لىمم ْعرِْض َعْن َهَذا ﴿ :أمْمِر قـمْوِم ُلوٍط، قماُلوا ومكم

َ
 :، ومقمالم  1﴾ يَا إِبَْراهِيُم أ

ا َجاَءْت رُُسلَُنا لُوًطا ِِسَء بِِهْم َوَضاَق بِِهْم َذرَْعً  ﴿ اهُنُْم،  2﴾ َولَمَّ : سماءمُه ممكم ، قمالم
: فمذمهمبم هِبِْم ِإىلم ممْنزِِلِه قما وََجاَءهُ قَوُْمُه ُيْهرَُعوَن  لم فـمرمحىبمِت اْمرمأمتُُه، ﴿ومضماقم هِبِْم ذمْرعاا، قمالم

ْطَهُر لَُكمْ  ، ﴿ 3﴾ إََِلْهِ 
َ
لَيَْس  ، تـمزموىُجوُهنى، ﴿ 4﴾ قَاَل يَا قَوِْم َهُؤََّلِء َبَناِِت ُهنَّ أ

َ
أ

ُم َما نُرِيدُ  ﴿ :﴾ ِإىلم قـمْوِلهِ  ِمنُْكْم رَُجٌل رَُشيْدٌ 
بُو ِعْمرمانم: ومجمعملم ﴾ قمالم أم  ِإَونََّك ََلَْعلَ

ِب اْلبـمْيِت، ومقمالم  ُم اأْلمْضيمافم يف بـمْيِتِه، ومقـمعمدم عملمى ْبم نَّ َِل بُِكْم  ﴿ :ُلوٌط عملمْيِه السىالم
َ
لَْو أ

ْو آوِي
َ
: فـمبـملمغمِِن أمنى  قُوَّةً أ ْنـمُعِِن قمالم أمبُو ِعْمرمانم : ِإىلم عمِشريمٍة َتم هُ َلمْ يـُبـْعمْث ﴾ ِإىلم رُْكٍن شمِديٍد قمالم

بمِبِهْم، ﴿ : فـملممىا رمأمِت الرُُّسُل مما قمْد لمِقي ُلوٌط يف سم قَالُوا  نمِبٌّ بـمْعدم ُلوٍط ِإالى يف ِعزِ  قـمْوِمِه، قمالم
ْهلَِك بِقِْطٍع ِمَن اللَّيِْل َوََّل يَلْ 

َ
ْْسِ بِأ

َ
َتِفْت يَا لُوُط إِنَّا رُُسُل َربذَِك لَْن يَِصُلوا إََِلَْك فَأ

تََك 
َ
َحٌد إَِّلَّ اْمَرأ

َ
بُْح بَِقرِيٍب  ﴿ :، ِإىلم قـمْوِلهِ  5﴾ ِمنُْكْم أ لَيَْس الصُّ

َ
﴾، فمخمرمجم عملمْيِهْم  أ

: ومالطىْمُس أمْن  ُهْم ِِبمنماِحِه ضمْربمةا طمممسم أمْعيُـنـمُهْم، قمالم ُم، فمضمرمبم ُوُجوهم ِجَْبِيُل عملمْيِه السىالم
  .ىتى تمْستمِويم تمْذهمبم اْلعمنْيُ حم 
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 يُء ُرُسِل اَّللَِّ ِِبْلَعَذابمَِ 
ُْم: الم ُُتِْلكُ  ُ: لممىا أُْرِسلمِت الرُُّسُل ِإىلم قـمْوِم ُلوٍط لِيُـْهِلُكوُهْم، ِقيلم هلم يـْفمُة رمِِحمُه اَّللى وا قـمْومم قمالم ُحذم

ُلوٍط حمىتى يشهد عليهم لوط ثالث مرات وطريقهم على إبراهيم، قال: فمأمتـمْوا ِإبـْرماِهيمم عملمْيِه 
ُم فـمبمشىُروُه مبم  ى ُُيَادِنُلَا  ا بمشىُروُه، ﴿السىالم ْوُع وََجاَءتُْه الْبَُّْشَ ا َذَهَب َعْن إِبَْراهِيَم الرَّ فَلَمَّ

ُْم: ِإْن كمانم ِفيِهْم َخمُْسونم 74﴾ ]هود:  ِِف قَوِْم لُوٍط  ُهْم أمْن قمالم هلم : كمانم جُممادملمُتُه ِإايى [، قمالم
: أم  ، قمالم ُْم؟ قماُلوا: الم ثُونم؟ قماُلوا: أمُُتِْلُكوهنم : فـمثمالم ، قمالم رمأميـُْتْم ِإْن كمانم ِفيِهْم أمْربـمُعونم؟ قماُلوا: الم

ٍة  ، حمىتى انـْتـمهمى ِإىلم عمشمرمٍة، ومَخمْسم اُن  -الم ُم، ومُهوم يف  -شمكى ُسلمْيمم فمأمتـمْوا ُلوطاا عملمْيِه السىالم
فاا، فمأم  بـمُهْم ضميـْ ا فمحمسم ُل ِفيهم ْوا ممعمُه، فماْلتـمفمتم أمْرٍض يـمْعمم قْـبملم هِبِْم ِحنيم أمْمسمى ِإىلم أمْهِلِه فمأمْمسم

ِء؟ قماُلوا: مما يمْصنـمُعونم؟ :ِإلمْيِهْم فـمقمالم   مما تـمرمْونم مما يمْصنمُع همُؤالم
: فمانـْتـمهمى هِبِْم ِإىلم أمْهِلِه، فماْنطم  ُهْم، قمالم ٌد أمشمرى ِمنـْ : مما ِمنم النىاِس أمحم لمقمِت اْلعمُجوُز السُّوُء قمالم

 اْمرمأمتُُه فمأمتمْت قـمْوممُه، فـمقمالمْت: لمقمْد تمضميىفم ُلوطاا قـمْوٌم مما رمأمْيُت قمطُّ أمْحسمنم ُوُجوهاا، ومالم أمْطيمبم 
اُدوا أمْن يـمْغلِ  ، حمىتى كم ُهْم، فمأمقْـبـمُلوا يـُْهرمُعونم ِإلمْيِه حمىتى دمفـمُعوا اْلبمابم ُبوُه عملمْيِهْم، فمممالم رَياا ِمنـْ

ارم فـمعملمْوا ممعمُه، ُُثى جمعملم خُيم  ، ُُثى عملمُوا اْلِْدم ُْم، ُُثى أمْغلمقم اْلبمابم  :اِطبُـُهمْ مملمٌك ِِبمنماِحِه فمصمفمقمهُ ُدوهنم
ْطَهُر لَُكمْ  ﴿

َ
ْو آوِي إََِل رُْكٍن َشِديدٍ  ﴾ حمىتى بـملمغم ﴿ َهُؤََّلءِ َبَناِِت ُهنَّ أ

َ
قَالُوا  ﴿ ﴾ أ

 .﴾ يَا لُوُط إِنَّا رُُسُل َربذَِك لَْن يَِصلُوا إََِلَْك 
: فـمبم  لمةم ِإالى عمِميم قمالم ُهْم تِْلكم اللىيـْ ٌد ِمنـْ ا بمِقيم أمحم : فممم ُْم ُرُسُل اَّللِى قمالم اُتوا فـمقمالم ِحنيم عمِلمم أمهنى

ُم يف  : ومسمارم ِبِمْهِلِه وماْستمْأذمنم ِجَْبِيُل عملمْيِه السىالم ، قمالم تمِظُرونم اْلعمذمابم لمٍة ُعْمياا يـمنـْ  ِبشمرِ  لميـْ
اِء ا عم أمْهُل السىمم ا فـمعمالم هِبما حمىتى مسِم انُوا عملميـْهم ِتِهْم فمُأِذنم لمُه، فماْرتـمفمعمِت اأْلمْرُض الىِِت كم لمكم نـْيما هم لدُّ
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: فمسمِمعمِت اْمرمأمتُُه اْلومْجبمةم ومهِ  ا هِبِْم، قمالم راا، ُُثى قـملمبـمهم هِبِْم، ومأمْوقمدم َتمْتـمهما ًنم يم ممعمُه نـُبماحم ِكالم
 .فماْلتـمفمتمْت فمأمصماهبمما اْلعمذمابُ 

يِع قَ ْوِم ُلوطٍ   َهََلُك َجَِ
ُهْم، ومممْن َلمْ  يعاا ِبقمِبيِح ِفعماهلِِْم، ممْن ُأْحِصنم ِمنـْ ا عمِلمم أمنى قـمْومم ُلوٍط هملمُكوا َجِم بـىرم همذم ممْن تمدم

ُ عمزى ومجملى  َُيْصمْن، ومممْن رمِضيم ِبِفعماهلِِْم ِمنم النِ سماِء، حمىتى اْمرمأمةم ُلوٍط لِْلِفْسِق، ومِإَّنىما أمْهلمكمهما اَّللى
ُ عمزى ومجملى ممعمُهمْ  انمْت تمُدلُّ قـمْومم ُلوٍط عملمى أمْضيماِف ُلوٍط لِْلِفْسِق، فمأمْهلمكمهما اَّللى  .أِلمهنىما كم

 :لسَََّلمْيِهَما اِذْكُر ِخَيانَِة َزْوَجََتْ ُلوٍط َونُوٍح َعلَ 
ْعُت اْبنم عمبىاٍس، ومذُِكرم لمهُ ِخيمانمةُ اْمرمأمِة نُوٍح وماْمرمأمِة ُلوٍط، فـمقم  : مسِم : عمْن ُسلمْيممانم ْبِن قـمتىةم، قمالم الم

انمْت ِخيمانمُة اْمرمأمِة نُوٍح،  وماْمرمأمِة ُلوٍط؟ وماَّللِى مما زمنـمتما، ومالم بـمغمِت اْمرمأمُة نمِبٍ  قمطُّ فمِقيلم لمُه: فممما كم
انمْت تمُدلُّ عملم  انمْت ُُتَْبُ أمنىهُ جممُْنوٌن، ومأممىا اْمرمأمةُ ُلوٍط فمِإهنىما كم : أممىا اْمرمأمةُ نُوٍح، فمكم  .ى الضىْيفقمالم

 َِبُب السَُّنِن َواْْلََثِر الََِّت َحرََّمْت َعَلى َهِذِه اْْلُمَّةِ 
 اِن الرَُّجِل الرَُّجلَ َعَمَل قَ ْوِم ُلوٍط ِمْن ِإتْ يَ 

، يـمُقوُل: قمالم رمُسوُل اَّللِى صملىى اَّللىُ عملمْيِه ومسملىمم:  اِبرم ْبنم عمْبِد اَّللِى ِإنى أمْخومفم مما »)عن( جم
ُل قـمْوِم ُلوطٍ  اِبِر ْبِن عمْبِد اَّللِى أمنى رمُسولم اَّللىِ «أمخماُف عملمى أُمىِِت بـمْعِدي عممم ُ ، وعمْن جم  صملىى اَّللى

( : (، وعمِن اْبِن عمبىاٍس أمنى ِإنَّ َأْخَوَف َما َأَخاُف َعَلى ُأمََِّت َعَمُل قَ ْوِم ُلوطٍ عملمْيِه ومسملىمم قمالم
( : َلَعَن اَّللَُّ َمْن َوَقَع َعَلى ََبِيَمٍة، َوَلَعَن َمْن َعِمَل رمُسولم اَّللِى صملىى اَّللىُ عملمْيِه ومسملىمم قمالم

: )  (،َعَمَل قَ ْوِم ُلوطٍ  ُ عملمْيِه ومسملىمم قمالم ُ َمْن وعمِن اْبِن عمبىاٍس أمنى رمُسولم اَّللِى صملىى اَّللى َلَعَن اَّللَّ
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ُ َمْن َغْيََّ تُُ  ُ َمْن َكمَّهَ َأْعَمى َعِن السَِّبيِل، تَ َوَّلَّ َغْْيَ َمَواِلَيُه، َوَلَعَن اَّللَّ وَم اْْلَْرِض، َوَلَعَن اَّللَّ
ُ َمْن َعِمَل َعمَ  ُ َمْن َعِمَل َعَمَل قَ ْوِم ُلوٍط، َوَلَعَن اَّللَّ ُ َمْن َلَعَن َواِلَدْيِه، َوَلَعَن اَّللَّ َل َوَلَعَن اَّللَّ

ُ َمْن َعِمَل َعَمَل قَ ْوِم لُ  ، َوَلَعَن قَ ْوِم ُلوٍط، َوَلَعَن اَّللَّ ُ َمْن َذَبَح ِلَغْْيِ اَّللَِّ ، َوَلَعَن اَّللَّ وٍط َثََلَثا
ُ َمْن َوَقَع َعَلى ََبِيَمةٍ   .(اَّللَّ

 َِبُب َما ُرِوَي أَنَُّه ِإَذا أََتى الرَُّجُل الرَُّجَل فَ ُهَما زَانَِياِن،
 َوالن َّْهُي َعْن ُمَباَشَرِة الرَُّجِل الرَُّجلَ 

 :ِر ِإََّل اْلَعْورَةِ الن َّْهُي َعِن النَّظَ 
( : ُ عملمْيِه ومسملىمم قمالم ِعيٍد اْْلُْدرِيِ  أمنى رمُسولم اَّللِى صملىى اَّللى ََل يَ ْنظُُر الرَُّجُل ِإََّل َعْورَِة عمْن أمِب سم

 .(الرَُّجِل، َوََل يُ ْفِضي الرَُّجُل ِإََّل الرَُّجِل ِف ثَ ْوٍب َواِحدٍ 
 :اَِلْضِطَجاِع ِبَغْْيِ َحاِئٍل َبنْيَ الرَُّجَلنْيِ الن َّْهُي َعِن 

ََّنَى َأْن يُ َباِشَر الرَُّجُل الرَُّجَل، َواْلَمْرَأُة عمِن اْبِن عمبىاٍس أمنى النىِبى صملىى اَّللىُ عملمْيِه ومسملىمم: )
 .(اْلَمْرَأةَ 

: قمالم رمُسوُل اَّللِى صملىى اَّللىُ  ََل تُ َباِشُر اْلَمْرَأُة اْلَمْرَأَة، َوََل  عملمْيِه ومسملىمم: )عمْن أمِب ُهرميـْرمةم قمالم
 .(الرَُّجُل الرَُّجلَ 

رم ِإذما كمانم الرىُسوُل صملىى اَّللىُ عملمْيِه ومسملىمم قمْد هنممى عمْن ُمبماشمرمِة الرىُجِل الرىُجلم، ومهنممى أمْن يـمْنظُ 
ِل قـمْوِم ُلوٍط؟الرىُجُل ِإىلم عمْورمِة الرىُجلِ   ، فممما ظمنُّكم عمْن عممم
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 :ِسَحاُق النِ َساِء ِزَنَ 
نـمهُ  اِء بـمْعضاا لِبـمْعٍض ُهوم زًنا بـميـْ نى، ومقمْد ُرِويم عمِن النىِبِ  صملىى اَّللىُ عملمْيِه ومسملىمم أمنى ِسحماقم النِ سم

ُ عمْنُه ِمائمةا ِمائمةا  ُهنى عمِليُّ ْبُن أمِب طماِلٍب رمِضيم اَّللى لمدم  .ومقمْد جم
 َأْن يُ ْقَتَل اْلَفاِعُل َواْلَمْفُعوُل ِبهِ  َِبُب ِذْكِر ُعُقوبَِة اللُّوِطيِ  َوُهوَ 

: قمالم رمُسوُل اَّللِى صملىى اَّللىُ عملمْيِه ومسملىمم:  اقْ تُ ُلوا )عمِن اْبِن عمبىاٍس رضي هللا عنهما، قمالم
 .(اْلَفاِعَل َواْلَمْفُعوَل ِبهِ 

: )عمِن اْبِن عمبىاٍس رضي هللا عنهما أمنى رمُسولم اَّللِى صملىى  َمْن َوَجْدُُتُوُه اَّللىُ عملمْيِه ومسملىمم قمالم
 .(يَ ْعَمُل َعَمَل قَ ْوِم ُلوٍط، َفاقْ تُ ُلوا اْلَفاِعَل َواْلَمْفُعوَل ِبهِ 

( : َمْن َوَجْدُُتُوُه عمِن اْبِن عمبىاٍس رضي هللا عنهما أمنى رمُسولم اَّللِى صملىى اَّللىُ عملمْيِه ومسملىمم قمالم
 .(َعَمَل قَ ْوِم ُلوٍط، َفاقْ تُ ُلوا اْلَفاِعَل َواْلَمْفُعوَل ِبهِ يَ ْعَمُل 

 َِبُب ِذْكِر َمْن قَاَل: ِإنَّ َحدَّ اللُّوِطيِ  الرَّْجمُ 
انم  ْيٍخ ِمْن مهمْدم ُ عمْنُه رمجممم اللُّوِطيى )عمْن شم  .(أمنى عمِليى ْبنم أمِب طماِلٍب رمِضيم اَّللى

 التَّاِبِعنَي ِف ُحْكِم اللُّوِطي ِ ِذْكُر َأقْ َواِل 
 : ٍر قمالم بمِغي (اللُّوِطيُّ يـُْقتملُ )عِن ُعبـمْيِد اَّللِى ْبِن ممْعمم : لمْو كمانم يـمنـْ ، عمْن ِحمىاِد عمْن ِإبـْرماِهيمم أمنىهُ قمالم

 : ، قمالم ٍد أمْن يـُْرجممم ممرىتمنْيِ لمُرِجمم اللُّوِطيُّ ممرىتمنْيِ : أمْخَبممًنم أِلمحم أمْخَبممًنم عمْبُد اَّللِى ْبُن اْلُمبمارمِك، قمالم
اِء، عمِن  اِلٍد احلْمذى يٍح، عمْن عمطماٍء، ومعمْن خم ُسْفيماُن، عمْن ِحمىاِد، عِن ِإبـْرماِهيمم، ومعمِن اْبِن أمِب َنِم

: حمدُّ الزىاِن  ؟ قمالم   .احلْمسمِن: يف حمدِ  اللُّوِطيِ 
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اِبِر  : عمْن جم : «الىِذي يـمْعممُل عممملم قـمْوِم ُلوٍط يـُْرجممُ »ْبِن زمْيٍد، قمالم ، )عن( اْبُن ُجرمْيٍج، قمالم
ُم ِإْن كمانم ثـميِ باا، ومَُيْلمدُ  : )يـُْرجم وميـُنـْفمى  قـُْلُت ِلعمطماٍء: َتمِْت اْلبـميِ نمةُ عملمى رمُجٍل أمنىهُ صمنمعم ِبرمُجٍل؟ قمالم

 .ِإْن كمانم ِبْكراا(
ا مما يمُدلُّ عملمى أمنى حمدى اللُّوِطيِ  ِإْن كمانم حُمْصمناا فمالرىْجُم، ومِإْن كمانم ِبْكراا فـم  ِذِه اأْلمْخبماُر ِمنـْهم هم

ِديُث عمِليِ  ْبِن أمِب طماِلٍب رمِضيم  ِديِث اْبِن الزُّبمرْيِ، ومعمطماٍء، ومأممىا حم فماْلْمْلُد ومالنـىْفُي، عملمى حم
ُ عمنْ  ِإبـْرماِهيمم ومغمرْيِِهِم، قماُلوا: اللُّوِطيُّ يـُْرجمُم ومقـمْوهُلُْم حمدُّ اللُّوطِ اَّللى اِبِر ْبِن زمْيٍد وماحلْمسمِن وم يِ  ُه، ومجم

ُهْم أمنى اللُّوِطيى عملمْيِه الرى  ْ يـُبـميِ ُنوا حُمْصمناا ومالم غمرْيم حُمْصمٍن، فـمعملمى الرِ ومايمِة عمنـْ ُم ُأْحِصنم جْ الرىْجُم، ومَلم
ُ تـمعماىلم  نمْذُكُرُهْم ِإْن شماءم اَّللى اِء سم  .أمْو َلْم َُيْصمْن ومقمْد قمالم ِبِه َجمماعمٌة ِمنم اْلُعلممم

 َِبُب ِذْكِر َمْن قَاَل يُ ْرَجُم اللُّوِطيُّ ُأْحِصَن َأْو مَلْ ُُيَْصنْ 
، أمْو َلمْ  ُم ُأْحِصنم : يـُْرجم  . َُيْصمْن ُسنىةا مماِضيمةا عمِن الزُّْهرِيِ  يف اللُّوِطيِ 

ْعُت اْبنم ِشهماٍب، يـمُقوُل:  : مسِم ْيسمانم، قمالم عملمى اللُّوِطيِ  الرىْجُم ُأْحِصنم أمْو »عمْن صماِلِح ْبِن كم
ِعيِد ْبِن «َلمْ َُيْصمْن، ُسنىةا مماِضيمةا  ُجبمرْيٍ، ومجُمماِهٍد، ، )عن( عمْبُد اَّللِى ْبُن ُعْثممانم ْبِن ُخثـمْيٍم، عمْن سم

اِبِر ْبِن زمْيٍد: يف رمُجٍل  : يـُْرجمُم، عمْن جم عمِن اْبِن عمبىاٍس: يف اْلِبْكِر يُوجمُد عملمى اللُّوِطيىِة؟ قمالم
ُم ُأْحِصنم أمْو َلْم َُيْصم  بـُُر أمْعظمُم ُحْرممةا ِمنم اْلفمرِْج، يـُْرجم : )الدُّ ْن(، غمِشيم رمُجالا يف ُدبُرِِه؟ قمالم

: أمنىُه سمأملم اْبنم  : )يـُْقتمُل ُأْحِصنم أمْو َلْم َُيْصمْن(، عمْن يُوُنسم عمْن عماِمٍر يـمْعِِن الشىْعِبى، قمالم
:)عملمْيِه الرىْجُم، كمانم حُمْصمناا أمْو غمرْيم  ، فـمقماالم  ِشهماٍب، ومرمبِيعمةم ْبنم أمِب عمْبِد الرىِْحمِن عمِن اللُّوِطيِ 

  .(حُمْصمنٍ 
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 : يِ ِب، قمالم ، عمْن سمِعيِد ْبِن اْلُمسم ِعْندمًنم عملمى اللُّوِطيِ  الرىْجُم ُأْحِصنم أمْو َلمْ َُيْصمْن )عمِن الزُّْهرِيِ 
 .(ُسنىةا مماِضيمةا 

ُم ُأْحِصنم أمْو َلْم  : أمنى اللُّوِطيى يـُْرجم اِء اْلُمْسِلِمنيم ِثرٍي ِمْن فـُقمهم ا قـمْوُل كم َُيْصمْن، مماِلِك ْبِن ومهمذم
اِء اْلُمْسِلِمنيم  بمٍل، ومغمرْيِ وماِحٍد ِمْن فـُقمهم نـْ  .أمنمٍس، ومأمِْحمدم ْبِن حم

: )عملمْيِه الرىْجُم  عمْن مماِلٍك: أمنىُه سمأملم اْبنم ِشهماٍب عمِن الرىُجِل يـمْعممُل عممملم قـمْوِم ُلوٍط؟ فـمقمالم
 .ُأْحِصنم أمْو َلْم َُيْصمْن(

ْفُعوِل ِبِه أمْربـمعمٌة ُرَِجما، ومالم قمالم   اْبُن ومْهٍب: قمالم مماِلُك ْبُن أمنمٍس: ِإذما شمِهدم عملمى اْلفماِعلم، وماْلمم
ْكمم  اْلِمْرومِد يف اْلُمْكُحلمِة، ُأْحِصنما أمْو َلْم َُيْصمنما، ِإذما كماًنم قمْد بـملمغما احلُْ  .يـُْرَجمماِن حمىتى يـمرمْوا كم

، فـمُهوم ُلوِطيٌّ، يُوجمُب عملمْيِه الرىْجُم، فمِإن ِ أمُقولُ  ماا أمْو رمُجالا : فمِإْن قمالم قماِئٌل: فمُكلُّ ممْن أمتمى ُغالم
ُه يف غمرْيِ الدُّ  بُِر، فمِإْن أمَتم ْتِيِه يف الدُّ ُب عملمْيِه الرىْجُم، ُهوم الىِذي َيم ا  بُرِ ِإَّنىما اللُّوِطيُّ الىِذي َيِم فـمهمذم

ا ا ِإذما كم ةم، وميـُنمكِ لم هِبِمم ا اْلُعُقوبمةم الشىِديدم مماِم أمْن يـُعماِقبـمُهمم ُب عملمى اإْلِ ًنم ِمنم اْلُفسىاِق الىِذي َيِم
، ومكم  ِلٍغ، ُضِربم اْلبماِلُغ الضىْربم الشىِديدم ُر غمرْيم ْبم ِلغاا، وماآْلخم ، فمِإْن كمانم أمحمُدمهُما ْبم ِلغمنْيِ انم ْبم

ادمتُُه، ومالم يـُْؤَتممُن عملمى أمممانمٍة، ومالم َُيمالمُس ومالم ُيسملىمُ  ْلفمُه، ومالم تـُْقبمُل شمهم عملمْيِه  ِمثْـُلُه الم ُيصملىى خم
لُّ، ومهنُِ  ا الم َيِم ، ومِقيلم لمُه: همذم ُر صمِبيًّا الم يـمْعِقُل ُزِجرم عمْن ذمِلكم ، ومِإْن كمانم اآْلخم يم حمىتى يـمُتوبم

ُه ِبعمِظيٍم ِمنم اْلِعقماِب، ِإْن ُهوم عماومدم ِإىلم ِمْثلِ  مماُم، ومتـمومعىدم ِذِه  عمْنُه، ومِإْن كمانم ُمرماِهقاا أمدىبمُه اإْلِ هم
مما اِن، ومعملمى اإْلِ ِيُلونم ِإىلم ُمبماشمرمِة اْلِغْلمم ِم أمْن يـمنـْهمى احلْمالمِة، ومهنمماُه عمْن ُصْحبمِة اْلُفسىاِق الىِذينم ميم

اُر ِإلمْيِه أمنىُه يـمتـمعمرىُض لِْلِغلْ  ا ممىْن ُيشم ُبوا أمحمدا اِن، اْلِغْلممانم أمْن ُيْظِهُروا زِيى اْلُفسىاِق، ومالم يمْصحم مم
دمُهْم عمْن زِيِ  اْلُفسىاِق، ومعمْن ُصْحبمِة اْلُفسى  ُهوا أمْوالم ِء أمْن يـمنـْ ُب عملمى اآْلْبم ا َيِم ا ومكمذم اِق، ومكمذم

(13) 



 

ُ يف ِكتماِب غم  أُبمنيِ  ْوفاا عملمى ِديِنِه ومسم ِم اأْلمْمرمِد، خم ِة اْلُغالم بمِغي لِلرىُجِل أمْن يُْدفمعم عمْن جُممالمسم ضُّ يـمنـْ
تمُه ِإْن شماءم اَّللىُ  ِم اأْلمْمرمِد، ومممْن كمرِهم جُممالمسم رِهم النىظمرم ِإىلم اْلُغالم بم ممْن كم  .الطىْرِف ْبم

 اخلاُتة
، ومن ردى نصيحِت  قد نصحت املسلمني يف هذا الباب جهدي، فمن قبل فحظىه أصابم

 .فحظىه أخطأ، واملوعد هللا عز وجل
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