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 بسم هللا الرحمن الرحیم
 

را كه م بسيار م  مردم، عمىل  يا مشود كه  و  آن  كنند  آغاز  خواهند 

 آغاز م كنند، عمل خود را با نام عزيزى و يا  
ى
كنند، تا به اين وسيله مبارك  بزرگ

د و يا حداقل باعث شود كه   ام به خود بگیر
 آبرويى و احیر

ز و پر اثر شود و نیر

 آيـد، به ياد آن عـزيز نيـز بيـفتنـد. هر وقت نام آن عمل و يا يـاد آن بـه ميـان م

ز جريان يافته، خداى اين معنا در كالم خداى  خود را تعاىل كالم  تعاىل نیر

به نام خود كه عزيزترين نام است آغاز كرده، تا آن چه كه در كالمش هست  

 اديى باشد تا بندگان خود 
ز نشان او را داشته باشد و مرتبط با نام او باشد و نیر

را به آن ادب مؤدب كند و بياموزد تا در اعمال و افعال و گفتارهايش اين ادب  

ده، نشان وى را بدان بزند، تا عملش خدايى  را رعايت و آن را با نام وى آغاز نمو 

شده، صفات اعمال خدا را داشته باشد و مقصود اصىل از آن اعمال، خدا و 

رضاى او باشد و در نتيجه باطل و هالك و ناقص و ناتمام نماند، چون به نام 

 خدايى آغاز شده كه هالك و بطالن در او راه ندارد... و

ان ج          !   «كنم »  من به نام خدا آغاز م ز  (  . ۲۶، ص ۱)الـمیر
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 يئ عالمه فقید آةی  الّله سید محمدحسین طباطبا

 مولف  تفسیر المیزان 

 

 (۱۳۷۰کار سید مهدی امین  -رنگ روغن  -)تصویر عالمه طباطبایی  
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 مقدمه مؤلف 

 

بسم هللا الرحمن الرحیم                        

 معارف قرآن در المیزان 
فسیر موضوعی المیزان ت  

كه از »تفسیر المیزان« ، این كتاب به منزله یك »كتاب مرجع« یا فرهنگ معارف قرآن است

بندى شده است. انتخـاب و تلخیـص و بر حسب موضوع،  طبقه  

 

 کتاب  اهمیت 

تو تهران تو کتابخونه پیدا کردم، صد صفحه اش رو خوندم، ولی مشهد  » ...   -
نکردم، آیات سنگین قرآن رو برداشته بود تفسیر عالمه رو آورده هیچ جا پیداش  

این کتاب رو هر یک داره، دو برابر قیمت ازش یم خرم، بهم    حیف شد واقعا،بود.  
 اطالع بدین ...!« 

که    www.goodreads.com/book/show/8553126در سایت گودریدز:

در آن از همه جای دنیا افراد عالقمند به کتاب می توانند بهترین کتابهائی را که خوانده اند معـرفی 

 کنند، آقای محمد رضــا مالئی از شهر مقدس مشهد مشخصاتی از جـلد اول » معارف قرآن در

 المیزان« را همراه با کتابهای مورد عالقه اش به نحو باال معرفی کرده است. 

های   کتابخانه  و  اینترنتی  های  سایت  از  زیادی  تعداد  حاضر  حال  در 

این   از  اند، و    ۷۷دیجیتال قسمت زیادی  داده  قرار  در سایت های خود  جلد را 

کتاب مرجع به دانشجویان خود همچنین برخی اساتید دانشگاه ها آنها را به عنوان  
 معرفی کرده اند.

 

 از موضوعی کردن المیزان  هدف
          

قوانین و    آیات شریفه قرآن کریم موضوعاتی مانند اصول دین، فروع دین،         

احکام شرع مقدس اسالم، اخالقیات، اصول زندگی و اصول حکومت را شامل  

http://www.goodreads.com/book/show/8553126
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هستند و همچنین مطالبی درباره آفرینش عالم، آسمان ها، زمین، زندگی اخروی،  

به   بازگشتش  و  انسان  نهائی  سرمنزل  نیزدرباره  و  آنها،  امثال  و  دوزخ  بهشت، 
 مالقات پروردگار را در بر دارند.

موضوعات و احکام در آیات مقدس قرآن درمدت بیست و سه سال نبوت  این         
بندی   طبقه  بدون  البته  و  مکان  و  زمان  شرایط  انواع  در  خدا  گرامی  پیامبر 

تفسیر   جمله  از  کریم  قرآن  تفاسیر  است  واضح  است.   شده  نازل  موضوعی، 

ته اند،  گرانمایه المیزان هم با مراعات همان ترتیب اولیه به شرح و تفسیر پرداخ 
 که اهمیت این روش در مورد یک کتاب هدایت آسمانی برهمه روشن است.

برای سهولت مراجعه و مطالعه خالصه مطالب این تفاسیرنیاز بود آنها به          
ترتیب موضوع طبقه بندی شوند، لذا کتاب های معارف قرآن در المیزان برای  

 همین منظور تالیف یافتند.   

ذکر این نکته را ضروری می دانم که از شروع کتابها تا پایان تاریخ ادیان از  ضمنا ت  )        

چاپ   از  مطالب  بقیه  شده  استفاده  فارسی  ترجمه  جلدی  چهل  در    ۲۰مجلدات  لطفا  جلدی، 

 ( . صورت لزوم مراجعه تطبیفی با اصل المیزان شماره آیات هم در نظر گرفته شود

  

 تفسیر موضوعی شده  ترجمه انگلیسی 
 

اتمام تالیف            جلد به زبان فارسی مولف با کمک خدای سبحان   ۷۷بعد از 

جلد بشرح زیر آماده شده و   ۲۷آنها نمود که در حال حاضر  ترجمه کاملاقدام به 

به همراه کتابهای فارسی در سایت زیر قرار گرفته است. برای جستجوی کتابها  
 و موبایل با عنوان: می توانید در اینترنت 

ان"  ز   جستجو نمایید.  “ www.Almizanref.ir" و یا  " معارف قرآن در المیر
 

 کامل:انگلیسی اسامی کتابها با ترجمه 
 

BOOK 1 - INTRODUCING GOD, HIS COMMAND AND HIS CREATION,  

BOOK 2 - DEVISING, PREDESTINATION, AND DESTINY 
BOOK 3 - DIVINE DECREE AND DIVINE TRADITIONS 

BOOK 4 - START AND END OF THE UNIVERSE 

BOOK 5 - CREATION SYSTEM        

BOOK 6 - ANGELS    

BOOK 7 - JINN AND SATAN 

BOOK 8 - CREATION OF MANKIND  

http://almizanref.epage.ir/images/almizanref/content/files/2-ALMIZAN%20English%20CLASSIFICATION%20-COMPLETE-%20Devising%20Predestination%20Destiny%20.pdf
http://almizanref.epage.ir/images/almizanref/content/files/2-ALMIZAN%20English%20CLASSIFICATION%20-COMPLETE-%20Devising%20Predestination%20Destiny%20.pdf
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BOOK 9 - SOUL AND LIFE  

BOOK 10 - PERCEPTUAL, EMOTIONAL, AND INTELLECTUAL SYSTEM OF HUMAN  

BOOK 11 - HUMAN SELF AND LOVE  

BOOK 12 - HEART, WISDOM, KNOWLEDGE, AND SPEECH 

BOOK 13 - HUMAN SPIRITUAL DEVELOPMENT AND CORRECTIVE MOTION 

BOOK 14 - SECRET OF SRVITUDE  

BOOK 15 - HUMAN REQUESTS AND PRAYERS 

BOOK 16 - GENERAL HISTORY OF RELIGIONS  

BOOK 17 - EARLY NATIONS AND EARLY PROPHETS  

BOOK 18 - ABRAHAM, FOUNDER OF UPRIGHT RELIGIO         

 BOOK 19 - CHILDREN OF ISHMAEL - FRIST DYNASTY OF ABRAHAM SONS 

BOOK 20 - PROPHET LUT (AS) MESSENGER TO OVERTHROWN  CITIES  (Present Volume) 

BOOK 29 - MUHAMMAD, Last Messenger of Allah 

BOOK 31 - SPECIFICATIONS OF HOLY QURAN - Revelation, Collection, Interpretation 

BOOK 38 - ISLAMIC FAMILY LIFE  

BOOK 41 - ISLAMIC SOCIETY 

BOOK 42 - BASIS OF ISLAMIC ETHICS  

BOOK 54 - PARADISE 

BOOK 56 - MEETING WITH GOD 

  ضمناّ مجلدات مزبور را در وبسایتهای زیر نیز می توانید جستجو کنید:     

www.almizanref.ir    

https://library.tebyan.net/fa/170080/... 

www.ghbook.ir/index.php?option=com_dbook&task... 

www.tafsirejavan.com/index.php/.../ 

https://sites.google.com/site/almizanclassified  

https://sites.google.com/site/almizanrefrence  

  

در پایان شکرگزار پروردگار مهربان عالم هستم که این لطف و عنایت را         

سالگی    ۸۶سالگی عمر اعطائی اش تا سن  ۴۱بر این بنده ارزانی فرمود که از  

و تالیف این مجلدات همت گمارم و برای مجلدات آتی نیز    اعطائی امروز بر تهیه

http://www.almizanref.ir/
https://library.tebyan.net/fa/170080/
http://www.ghbook.ir/index.php?option=com_dbook&task
http://www.tafsirejavan.com/index.php/.../
https://sites.google.com/site/almizanclassified
https://sites.google.com/site/almizanrefrence
https://sites.google.com/site/almizanrefrence
https://cafebazaar.ir/app/com.abrar.tafsiremozoueequranvaaghayedvaahadis/?l=fa
https://cafebazaar.ir/app/com.abrar.tafsiremozoueequranvaaghayedvaahadis/?l=fa
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الهی عالمه   این نعمات را مرهون روح  فرماید... همه  همچنان پروردگاری می 

طبابائی هستیم که خدایش چنان اعطا فرمود که توانست بر پهنه گیتی نور خدا را  

 گسترده سازد و برود!  با فاتحه ای بلکه جبران کنیم!  

 سید مهدی )حبیبی ( امین                                                   

                       ۱۴۰۱شهریور ۱۵ – ۱۴۰۱ماه  مرداد ۵                                              
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 فصل اول 

 لوط پیامبر 

 مؤتفکات فرستاده خدا به سرزمین 

    

 

 24۱ص 2۰ج المیزان                                                  مستند: بحث تاریخي و قرآني 

 

 "ع"  خالصه تاریخ لوط پیامبر

لوط علیه السالم از كلداني ها بود كه در سرزمین بابل سكونت داشتند.   

 السالم  ایمان آوردند. وي از پیشینیان و اولین كساني است كه به ابراهیم علیه 

 او به ابراهیم ایمان آورد و گفت: 

 « من به سوي پروردگار خود مهاجرت مي كنم!   -   اِني ُمهاِجٌراِلي َربّي » 

 (26)عنكبوت 

آنان به سرزمین مقدس   داد و  ابراهیم نجات  اورا به معیت  آنگاه خدا  و 

 (71) انبیاء    یعني سرزمین فلسطین رفتند.
 

در   كه  طوري  به  گزید.   منزل  فلسطین  شهرهاي  از  یكي  در  لوط"ع" 

 " بود. شهر سدومتواریخ و تورات و پاره اي از روایات آمده، آن شهر" 
 

  ت ــدا آنها را "مؤتفكات" نامیده، بـــآن كه خ ـــه  اهالي این شهر و حوم

 (70) توبه مي پرستیدند و عمل زشت "لواط"  انجام مي دادند.  
  

) اعراف  اینان اولین قومي بودند كه این عمل زشت در بین آنها شیوع یافت.

به حدي كه در مجامع خود این عمل را انجام مي دادنـد بي آنكه بـه هیچ وجه  (   80

 (29)عنكبوت ناپسند بدانند. 
 

ان آنان شیوع داشت تا به صورت یك سنت  این عمل زشت پیوسته در می 
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قومي درآمد و عامه مردم بدان مبتال شدند و زن ها را عاطل گذاشتند و راه تناسل  

 را ترك كردند. 
  
لوط آنان را به تقواي     (162) شعرا خدا لوط "ع" را به سوي ایشان فرستاد.   

ا بیم داد و  الهي و ترك فحشاء و بازگشت به راه فطرت دعوت كرد،  و ایشان ر

 ترسانید،  ولي جز بر سركشي ایشان نیفزود و پاسخي نداشتند جز این كه گفتند: 
 

و اورا تهدید    ! «  اگر راست مي گوئي عذاب خدا را براي ما بیاور  »   

 كردند كه از شهر خود بیرون خواهند كرد و به او گفتند : 

 (  167) شعرا  «  اگر دست بر نداري بیرونت خواهیم كرد!»  

 گفتند:  

آل لوط را از آبادي خود بیرون كنید چون آنها مردمي هستند كه تظاهر  »  

 (56) نمل « به پاكي مي كنند! 
 

دا و مالزمت با سنت فطرت و  ــپیوسته قوم خود را به راه خ )ع(    لوط

دع  فحشاء  تا  ــترك  داشتند  اصرار  خود  كثیف  كار  بر  آنان  ولي  وت مي كرد، 

و سركشي شان   كلمطغیان  و  خدا    هپابرجا شد  آمد، پس  واجب  آنان  بر  عذاب 

 گرامي خود براي هالك كردن آنان فرستاد.  هفرستادگاني از مالئك
 

مالئكه ابتدا بر ابراهیم علیه السالم نازل شدند و به او خبر دادند كه خدا  

مأمورشان كرده قوم لوط را هالك كنند.  ابراهیم "ع" با آنان به مجادله پرداخت  

تا شاید بدین وسیله عذاب را از آنان بازگرداند و به آنان یادآوري كرد كه لوط  

گفتند كه موقعیت لوط و خاندانش را    قوم است و مالئكه در جواب او آن در بین  

بهتر مي دانند، و امر خدا فرا رسیده و عذاب غیرقابل برگشتي به سراغ قوم  

 (76و هود  32) عنكبوت  خواهد آمد!  

به عنوان    و  لوط رفتند  به سوي  جوان  پسران  به صورت  آنگاه  مالئكه 

اي از دستش  میهمان بر او وارد شدند.  این جریان بر لوط گران آمد و چاره  

برنمي آمد، چون مي دانست كه قوم به زودي متعرض آنان خواهند شد،  و البته  

 از آنان صرف نظر نخواهند كرد.  
 

دیري نپائید كه قوم جریان را شنیدند و شتابان و بشارت گویان به سراغ   

لوط به سوي ایشان رفت و بسیار   آوردند.   آمدند و به در خانه اش هجوم  او 

مؤعظه شان كرد و فتوت و رشدشان را تهییج كرد تا بدانجا كه دختران خود را  
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 بر ایشان عرضه داشت و گفت: 

 نند كه براي شما پاكیزه ترند. اي قوم! این دختران م   -»  

 «   از خدا پرهیز كنید،  و مرا نزد میهمانانم رسوا مسازید! 
 

 بعد استغاثه كرد و گفت :  
 

 « آیا در بین شما مرد رشیدي پیدا نمي شود؟  -»  

قوم در پاسخش گفتند كه به دخترانش نیازي ندارند و میهمانانش را ترك  

 نخواهند كرد.   

 باالخره لوط نا امید شد و گفت:  

    اي كاش من در مقابل شما نیروئي داشتم و یا به تكیه گاهي پناه   - »  

 ( 80)هود « مي بردم! 
 

 در این حال مالئكه گفتند: 

توئیم، دل خوش دار كه این قوم  اي لوط ما فرستادگان پروردگار    -»  

 « دست به تو نیابند !
 

آنگاه نور چشم قوم را گرفتند و ایشان كور شدند و یكدیگر را لگدمال  

 ( 37)قمر ساختند و متفرق شدند. 

مالئكه به لوط دستور دادند كه همان شب، پاسي از شب گذشته، خاندانش   

پشت سرش ننگرد، مگر زنش  را حركت دهد و به دنبال آنان رود و هیچ كس به  

قوم مي رسد به  كه  خواهد رسید  او همان  به  كه  قوم    را  دادند كه  خبر  بدو  و 

 (66و حجر  81) هود صبحگاهان هالك خواهد شد. 

سنگي   »خدا  آنگاه به وقت طلوع آفتاب، صیحه قـوم لوط را درگرفت و  

رستاد و شهر  بر ایشان ف  «آمیخته به گل كه نزد پروردگار تو نشاندار شده بود،

مؤمنیني را كه در آنجا   ه را بر روي آنها واژگون ساخت و زیر و باال كرد و هم

  - و در آنجا جز یك خانه از مسلمین كه خانه لوط بود، نیافت   -بودند نجات داد 

ــ ن براي كساني كه از عــــــو در آن سرزمی یز مي ترسند نشانه اي  ـــذاب الم انگ ـ

 و سوره هاي دیگر(  37ات ) الذاریبرجاي گذاشت. 
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 شیوع فحشاء همگاني در میان قوم لوط 
 

شهرهاي   هلوط داشته و عذاب هم  هاینكه ایمان و اسالم اختصاص به خان

 قوم لوط را در برگرفته بود، دلیل برآن است كه:
 

 قوم لوط، كافر و غیر مؤمن بودند.  ههم -1

چنین بود و زنان از  فحشاء تنها میان مردان آنها شایع نبود زیرا اگر   -2

فحشاء بري بودند، با توجه به اینكه لوط به راه فطرت و سنت خلقت  

كه پیوند زن و مرد با یكدیگر است، دعوت مي كرد، باید عده اي از  

زن ها از او پیروي مي كردند، و بر گرد او جمـــع مي شدند و طبــعاً  

در كالم خدا ذكر  به او ایمــان مي آوردند، ولي هیچ مطلبي دراین باره  

 نشده است. 
 

این نكته تصدیق مطلبي است كه در اخبار آمده كه فحشاء در بین قوم شایع  

 بود و مردها به مردها و زنها به زنها اكتفاء مي كردند. 

 

 شخصیت معنوي حضرت لوط
 

خدا به سوي مردم سرزمین " مؤتفكات" بود،    هلوط علیه السالم فرستاد  

ي: " سدوم"،  آن كه گویا چهار شهر بودند بنام ها  هیعني شهر "سدوم" و حوم

 صبوئیم".   "عموره"، "صوغر" و "

مقامات معنوي كه انبیاء كرام خود را بدان توصیف    هخدا لوط را در كلی 

است این  او  مخصوص  هاي  توصیف  از  است.  ساخته  شریك               كه    فرموده 

 مي فرماید: 
 

 لوط را حكمت و علم دادیم،  »   

 و اورا از آبادي اي كه كارهاي پلید مي كردند نجات بخشیدیم،    

 كه آنان مردم بد و فاسقي بودند،     

 و اورا داخل در رحمت خود كردیم،     

 (75) انبیاء «    و او از صالحان است !     
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   " ا ِمن اََحٍدِمَن العالَمیَن!" ولوطاً اِذ قاَل ِلقَوِمِه اَتـأتُوَن الفاِحَشةَ ماَسبَقَكُم بِه  اعراف  هسور  84تا    80  همستند:آی

 254ص15المیزان ج                                               

   مأموریت لوط "ع" از طرف حضرت ابراهیم

بود، و به خالف هود و صالح "ع" كه    "ع" لوط از پیروان شریعت ابراهیم

از پیروان نوح بودند.  لوط خود از بستگان ابراهیم "ع" بود، و آن حضرت وي  

را به سوي اهل " سدوم" و اقوام مجاور آن فرستاد تا آنان را كه مشرك و از بت  

 پرستان بودند به دین توحید دعوت كند. 

 لوط در دعوت خود به قومش گفت:  

 ر زشتي را مي كنید،چرا این كا»  

 كه هیچ یك از جهانیان پیش از شما نكرده اند؟  

 شما از روي شهوت به جاي زنان به مردان رو مي كنید، 

 « بلكه شما گروهي اسراف پیشه اید! 
 

وقتي لوط به آنان گفت كه چرا این كار زشت را مي كنید كه هیچ یك از  

ب است كه هیچ یك از امم و  عالمیان قبل از شما نكرده اند، اشاره به این مطل

اقوام روي زمین مرتكب چنین گناهي نشده اند و تاریخ پیدایش این عمل زشت  

 منتهي به همین قوم مي شود. 

اكتفا  مردان  به  و  بودند  كرده  ترك  را  زنان  با  زناشوئي  عمل  لوط          قوم 

مي كردند. و این عمل از آنجائي كه تجاوز و انحراف از قانون فطرت است،  

 قرآن آن را " اسراف" نامیده است. 

و از آنجائي كه عمل مزبور فاحشه اي بي سابقه بوده حضرت لوط از در  

 تعجب مي پرسد: 

 « آیا  شما چنین كاري را مرتكب مي شوید؟ » 

تبعید   اورا تهدید به  قومش جواب درست و حسابي نداشتند بدهند الجرم 

 كردند: 

خویش بیرونشان كنید كه    هگفتند از دهكدپاسخ قومش جز این نبود كه  »  

 « اینها خودرا پاكیزه قلمداد مي كنند! 
 

قوم لوط اورا به خاطر این كه مردي غریب و خوش نشین در شهر است  
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خوار شمردند و كالمش را بي مقدار دانستند و گفتند كه شهر از ماست و این  

اورا نمي رسد كه به  مرد در این شهر خوش نشین است و كس و كاري ندارد، و  

 كارهاي ما خرده گیري نماید!

 ذاریات مي فرماید:  ه قرآن مجید در سور

 ! «ما در آن قریه بیش از یك خانوار مسلمان نیافتیم » 

یعني جز اهل خانة لوط هیچ كس درآن قریه ایمان نیاورده بودند، و از اهل خانه  

 نیز زنش جزو هالك شده گان بود. 

 قرآن مي فرماید:  

 پس اورا با كسانش نجات دادیم مگر زنش را كه قرین بازماندگان بود،   » 

 «  آنگاه باراني عجیب برآنان باراندیم، بنگر تا عاقبت بدكاران چسان بود!
 

عذاب و هالكت قوم لوط بارشي از آسمان بود ولي البته نه باران معمولي   

 سابقه بوده است. بلكه باراني مخصوص كه از جهت غرابت و شدت اثر بي 

هود، قرآن مجید شرح مي دهد كه آن باران    ه توضیح این باران را در سور 

سنگ هائي از گل سخت چیده شده بوده كه پشت سرهم بر آنان بارانده شده، سنگ  

 هائي كه نزد پروردگار نشان و عالمت گذاري شده بودند. 
  

 

 

 189ص30المیزان ج" َكذَّبَت قَوُم لُوِط الُمرَسلیَن.... "        سورة شعرا175تا160  همستند: آی
 

 "ع" تبلیغ و مبارزات حضرت لوط  

ابراهیم علیه   السالم كه هم زمان  پیــامبر علیه  لوط  آیات به داستان  این 

را با    ط السالم مي زیسته، اشاره مي كند و نحوه تبلیغ و گفتگو هاي حضرت لو

 قوم خود نشان مي دهد:  
  

 » قوم لوط نیز پیامبران را دروغگو شمردند، 

 هنگامي كه برادرشان لوط به ایشان گفت:  

 آیا خدا ترس و پرهیزكار نمي شوید؟ 

 لوط گفت كه من پیغمبري امین و خیرخواه شمایم!  

 از خدا بترسید و مرا اطاعت كنید!  
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 من از شما براي پیغمبري ام مزدي نمي خواهم، 

 پروردگار عالمیان نیست!  هكه مزد من جز به عهد 

 چرا به مردان زمانه رو مي كنید، 

 و همسران تان را كه پروردگارتان براي شما آفریده، وا مي گذارید؟  

 راستي كه شما گروهي متجاوز هستید! 
 

 گفتند: اي لوط اگر بس نكني تبعید مي شوي ! 
 

 گفت: من عمل شمارا دشمن مي دارم ! 
 

 پروردگارا ! 

 از شئامت اعمالي كه اینان مي كنند، نجات بخش !  « من و كسانم را 
 

همچنان كه قبالً گفته شد، عمل زشت لواط در میان قوم لوط شایع بود.   

لوط علیه السالم در توبیخ آنها مي فرماید كه آیا شما در میان عالمیان این عمل  

 زشت را انجام مي دهید؟  و زنان را رها مي كنید؟

انساني و خلقت مخ  با زنان  فطرت  ازدواج  اورا به سوي  او  صوص به 

هدایت مي كند نه ازدواج با مردان،  و نیز فطرت انساني حكم مي كند كه ازدواج  

 مبتني بر اصل توالد و تناسل است، نه اشتراك در مطلق زندگي! 
 

" آنچه به ذهن نزدیك تر  ماخلق لكم "   هاز اینجا روشن مي شود كه در آی

آن عضوي است از زنان كه با ازدواج براي مردان  است این است كه مراد به  

 مباح مي شود. 

 وقتي لوط به آنها گفت: 

 «  بلكه شما قوم متجاوز هستید!» 

منظورش این بود كه شما مردمي متجاوز و خارج از آن حدي هستید كه  

 فطرت و خلقت برایتان ترسیم كرده است. 

از نصیحت مــ  اگر دست  اورا تهدید كردند كه  لوط  از  قوم  ــا برنداري 

 كساني خواهي شد كه تبعــید مي شوند و از قریه نفي بلد مي گردند. 

لوط گفت كه من از تبعید شما هیچ بیمي ندارم و ابداً در فكر و اندیشه آن    

من در این است كه چرا شما چنینید؟  و عملتان را من دشمن    ه نیستم بلكه غص

یدا كنید، نجات از وبال این عمل، كه  مي دارم  و بسیار عالقمندم كه شما نجات پ

 خواه و نا خواه روزي گریبانتان را مي گیرد! 
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 لوط سپس رو به پروردگار كرد و عرض نمود:  
 

 پروردگارا !   -

مرا و اهلم را از این كه پیش رویم و بیخ گوشم لواط مي كنند و یا از  

رسد، نجاتم  اینكه وبال عملشان و عذابي كه خواه و ناخواه به ایشان مي  

 بخش !
 

) اگر در اینجا تنها خودش و اهلش را ذكر كرد براي این بود كه كسي از  

  -دیگري خداوند مي فرماید ه اهالي قریه به وي ایمان نیاورده بود،  چنانچه در آی

 نیافتیم در آن قریه غیر از یك خانوار مسلمان. ( 
 

را جملگي نجات    قرآن بیان مي فرماید كه بعداز این ماجرا لوط و كسانش

دادیم مگر پیرزني كه جزو باقي ماندگان بود ) یعني زن لوط( و سپس دیگران  

را هالك كردیم،  و باراني عجیب برآنان باراندیم و باران بیم یافتگان چه بد بود  

 ! باراني از سنگ ریزه اي چون كلوخ ! 

 و در این عبرتي هست ولي بیشترشان ایمان آور نبودند، -

 همو نیرومند و رحیم است !  و پروردگارت

 

 

 

 "   ! " َولوطاً اِذ قاَل ِلقَوِمِه اَتأَتوَن الفاِحشةَ  َو اَنتُم تُبِصروَن...      نمل  /58تا54 همستند: آی

 189ص30المیزان ج

 تهدید و انذار بي نتیجه لوط  

و   نقل مي شود  خود  قوم  علیه  لوط  انذار حضرت  و  تهدید  آیات  دراین 

 خالصه اي است از مخاصمات و مناظرات بین آن حضرت و قومش:  

 و چون لوط به قوم خود گفت: »  

 شما كه چشم دارید، چرا این كار زشت را مي كنید؟  -

 چرا شما از روي شهوت به جاي زنان به مردان روي مي كنید؟ 

 ! « شما گروهي جهالت پیشه ایدراستي كه 
 

 قوم لوط جوابي نداشتند جز اینكه گفتند: 
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 خاندان لوط را از شهر خود بیرون كنید، » 

 «  چون آنها مردمي هستند كه مي خواهند از این عمل منزه باشند! 
 
 

البته این عبارات را به عنوان مسخره گفتند وگرنه عمل خود را كه زشت  

 دوري از آن را نزاهت بدانند. نمي دانستند تا  
 

 قرآن كریم بار دیگر سرانجام و نابودي این قوم را چنین تعریف مي كند: 
 

 پس لوط را با خانواده اش نجات دادیم مگر زنش را، » 

 كه اورا در ردیف باقیماندگان به شمار برده بودیم!

 آنگاه باران عجیبي برآنان باراندیم، 

 «  بد بود !و باران بیم یافتگان چقدر 
 

از   هائي  فرموده كه سنگریزه  باران  این  در شرح  قرآن  دیگر  جاي  در 

 سجیل برآنان باراندیم.  
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 دوم فصل 
 

 مقدمات هالکت قوم لوط 

    

 283ص   36المیزان ج    " ! " َهل اَتیَك َحدیُث َضیِف اِبراهیَم اْلُمكَرمیَن ... سورة ذاریات    24  همستند: آی

 فرستادگان  مأموریت مهم 

آی یادآور   هاین  را  السالم  علیه  ابراهیم  زندگي  تاریخ  از  زماني          شریفه 

مي شود كه فرستادگاني از طرف خدا براي آگاه كردن او از نابودي شهر لوط  

 وارد شده اند و او پس از شنیدن بشارت تولد اسحق  از فرستادگان خدا مي پرسد: 
 

 ید، اي فرستادگان خدا ؟  پس به دنبال چه كار مهمي آمده ا» 

 مالئكه پاسخ دادند: 

 مارا به سوي مردمي مجرم فرستاده است،  -

 تا برسرشان سنگي از گل ببارانیم، 

 گلي كه چون سنگ سفت باشد. « 
 

" هم خوانده  ِسّجیلخداي سبحان در جاي دیگر قرآن مجید این گل را "   

مهاست، وآن را با عبارت " نشان شده" بیان كرده كه به معني این است كه    –  ُمَسوَّ

این سنگها نزد پروردگارت نشان دارند و براي نابودي همان قوم نشان گذاري  »  

 «  شده اند!
 

 

    

 263ص 23المیزان ج" َو نَبِّئِِهم َعن َضیِف اِبراهیم .... "   سورة حجر 60تا51 همستند: آی

 

 خبر نجات خانواده لوط  

خبررساني در مورد هالكت قوم لوط به    60تا  51حجر درآیات ه  در سور 

 ابراهیم علیه السالم را  با جزئیات دیگري چنین شرح داده  است: 
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 . . . 

 » آنگاه گفت: 

 مهم شما چیست اي رسوالن ؟  -

 مالئكه گفتند: 

 ما مأمور عذاب قومي مجرمیم! مگر خاندان لوط 

 كه همگي آنهارا از عذاب نجات مي دهیم، 

 مگر همسرش را،  

 " ! …كه چنین مقدر است او از باقي ماندگان در محل عذاب باشد
 

 

   
ْوعُ  ...."   هود  ه  سور  76تا74  همستند: آی  199ص20المیزان ج" فَلَّما ذََهَب َعن اِبراهیَم الرَّ

 تالش ابراهیم براي نجات قوم لوط 

عارض ابراهیم شده بود از بین رفت و معلوم شد كه  وقتي ترسي كه  »  

میهمانان در دل قصد سوء ونیت بدي نسبت به او ندارند و به او بشارت رسید،  

قوم لوط با مالئكه مجادله كردن  و قصدش این بود كه  بدین     هشروع كرد دربار

 . « وسیله عذاب را از آنان بازگرداند
 

قضاء الهي حتم است و عذاب نازل خواهد شد  مالئكه به او خبر دادند كه  

 و به هیچ وجه بازگشت ندارد! 
 

 

ابراهیم با مالئكه ذكر كرده، متن آن را    ه مجادل  ه مطلبي را كه خدا دربار 

 چنین نقل مي كند:  (32)آیة عنكبوت ه قرآن مجید در سور
 

 

 چون فرستادگان ما براي ابراهیم بشارت آوردند و گفتند: » 

 این آبادي را هالك خواهیم كرد، ما اهل   -

 كه اهل آن ستمكارند!  

 گفت: لوط آنجاست!  

 گفتند: ما بهتر مي دانیم كي در آنجاست،  

 و هر آینه او و خاندان او، جز زنش را   
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 هالك شدگان است، هكه در زمر 

 «  نجات خواهیم داد! 
  

 

بی اینجا قرآن شریف به طور رسائي ابراهیم"ع" را مي ستاید و      ان  در 

بود، و در مورد    حلیم كه وي در مورد قوم لوط مجادله مي كرد زیرا    مي كند

نازل شدن عذاب بر ظالمین عجله نمي كرد چون امید داشت كه توفیق یابند و به  

 صالح گرایند و استقامت كنند. 
  

او از گمراهي و هالكت مردم بسیار متأثر مي شد و براي نجات آنان به  

كرد نه آنكه از معذب شدن ستمگران كراهت داشته باشد و به  خدا رجوع مي  

 عنوان عده اي ظالم براي آنان یاري طلبد كه وي از چنین چیزي منزه بود. 

 

 قطعي شدن عذاب قوم لوط 

ابراهیم"ع" براي رفع عذاب از قوم   همالئكه درجواب درخواست و مجادل

 لوط، سخن اورا قطع كردند و گفتند: 
 

 اي ابراهیم، از این اعراض كن!   -»  

 كه امر پروردگار تو آمده       

 ! « و عذاب برگشت ناپذیر به سوي آنان خواهد آمد       
 

 

ابراهیم از مجادله دست برداشت زیرا یقین كرد كه الحاح در بازداشتن  

از  لوط هیچ ثمري ندارد زیرا این " قضاء " حتمي است و عذاب    عذاب  قوم 

ناگزیر نازل خواهدشد، و امر خـــدا به جائي رسیده كه هیچ چیز نمي تواند آن  

 را دفع كند و دگرگون سازد! 

 

 
 

 211ص20المیزان ج                                         مستند: آیات مندرج در متن  
 

 زمان اعالم خبرنابودي قوم لوط  

به طوري كه قبالَ در مبحث تولد اسحق گفته شد، آیاتي كه در سوره هائي 

این هستند كه بشارت تولد اسحق و یعقوب    ه ذاریات آمده نشان دهند  ه غیراز سور
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به ابراهیم "ع" قبل از هالكت قوم لوط بوده است،  مخصوصاً آیاتي كه داللت  

ابراهیم "ع" با فرستادگان خدا جهت دفع عذاب از قوم لوط.   این    هدارد بر مجادل

 مي رساند كه بشارت نیز قبل از مجادله و قبل از نابودي شهر لوط بوده است. 

ه براي برخي مسئله پیش آورده كه احتماالً بشارت بعد از عذاب قوم  آنچ 

ذاریات است كه لحن بیان   هلوط بوده یا احتماالً دوبار بشارت داده شده، آیات سور

 آن چنین است: 
 

 ما به سوي قومي گنهكار فرستاده شده ایم، » 

 . . . 

 پس هر شخص مؤمني كه در آنجا بود خارج ساختیم  

 و آنگاه در آنجا غیراز یك خانه از مسلمانان نیافتیم، 

 و در آن آبادي براي كساني كه از عذاب دردناك مي ترسیدند،  

 ! «  نشانه اي باقي گذاشتیم 
 

كه بعداز فراغت از هالكت  ــــظاهر آیات نشان مي دهد كه مطلب را مالئ

 نقل مي كنند.  وم لوطــــق

 ولي باید دانست كه فقط قسمت اول عبارت:  

 ،" ما به سوي قومي گنه كار فرستاده شده ایم"   

كــالم فرســتادگان است، كه خــداوند آن را از زبان آنها نقل مي كند،   

 عبارات و آیات كه مي فرماید:  هولي بقی

 "  پس هر شخص مؤمني را كه درآنجا بود خارج ساختیم...."  

كالم و بیان خود خداوند است كه از زبان خود مي فرماید نه نقل از زبان   

 فرستادگان . 

  پس موضوع بشارت قبل از عذاب قوم لوط بوده است. 
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 سوم فصل 

 نابودی قوم لوط پیامبر 

 )علل و شرایط آن( 

 

    

 218ص  20المیزان ج      " َو لَّما جاَءت ُرسُلُنا لُوطاً .... "   هود   هسور   82تا77  همستند:آی
 

 شهر لوط و پیامبرش  

آن كه گویا جمعاً چهار   هسرزمین " مؤتفكات" شامل شهر " سدوم" و حوم

 شهر  بنامهاي " سدوم"، "عموره"، "صوغر" و " صبوئیم" بودند، مي شد. 

شهر لوط، كه به نقلي همان "سدوم" بود، در فلسطین در نزدیكي شهري  

 قرار داشت كه حضرت ابراهیم علیه السالم در آن زندگي مي كرد. 
 

حضرت لوط از طرف ابراهیم "ع" مأموریت داشت همزمان در این     

 سرزمین به دعوت مردم به سوي دین توحید اقدام كند. 
 

به نظر مي رسد مردم شهر لوط دعوت ابراهیم "ع" را دریافت نكرده   

 بودند، و این بود كه حضرت لوط مأمور ابالغ این دعوت به آنها شد. 
   

مقام حكمت و علم و نبوت و رسالت    هء دربارانبیا  هخداي سبحان در سور 

 حضرت لوط مي فرماید: 

 ما به لوط حكمت و علم دادیم، »  
  . . . 

 و اورا در رحمت خود داخل ساختیم،  

 « كه او در شمار صالحان است!  

 صافات مي فرماید:   هدر سور 
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 .« و لوط از پیغمبران و مرسلین بود  » 
  

پیغمبر یكي چون ابراهیم "ع" كه یك تنه یك  در هر صورت، همزمان دو  

ملت بود، به دعوت و قیام خود اشتغال داشت، و دیگري لوط كه او نیز یك تنه  

قومي و تنها در شهر فاسدان تاریخ،  فرمان و پیام هاي خدا   هبدون قوم و عشیر

 را به مردم آن مي رسانید. 

 

 یوم عصیب ! روز سخت مرد خدا 
 

از    آغاز مي شود كه خداي سبحان مي فرماید وقتي  شروع واقعه  اینجا 

رسوالن ما به نزد لوط آمدند لوط از آمدنشان ناراحت شد و از چاره اندیشي براي  

نجات آنان از شر قوم فروماند،  زیرا مالئكه به صورت جوانان خوش قیافه و  

فحشاء  تازه سال بر او  وارد شده بودند، و قوم لوط حرص شدیدي نسبت به انجام  

داشتند، به طوري كه انتظار نمي رفت از این جوانان صرف نظر كنند و آنان را  

 به حال خویش گذارند  و لذا لوط نتوانست خود را نگهداري كند و گفت: 

 هذا یَْوٌم َعصیٌب ! »  

 « . وه چه روز سختي است كه بدي آن به هم گره خورده است  

 

 فحشا در قوم لوط  سابقه
 

 ت مي دهد كه :  قرآن مجید شهاد 

 «  !» َوِمن قَبِل كانوا یَعَملوَن السَّیِّاِت 

معصیت و فساد داشتند، و قبل از آن تاریخ یعني قبل از    هقوم لوط سابق

مأموریت فرستادگان خدا، مرتكب معصیت مي شدند و كارهاي ناپسند مي كردند  

و روي این سابقه قبح اعمالشان از بین رفته بود  و به انجام فحشاء جرأت و  

و    عادت یافته بودند،  و به هیچ وجه از این كار صرف نظر نمي كردند و شرم

حیا و شنیع بودن عمل مانعشان نمي شد،  و با مؤعظه و مالمت و مذمت از كار  

بد دست بر نمي داشتند،  زیرا براثر عادت، هركار سختي آسان و هر عمل قبیح  

 و وقیحي آراسته مي گردد. 
 

) چنانكه امروزه در آمریكا و اروپا و به طور كلي در غرب اعمال كثیف  
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شهر لوط و " سدوم    ه و حتي قانوني شده است،  و خاطر  و شنیع جایگاه پیدا كرده 

 گومارا" را زنده كرده اند  و در انتظار نابودي خود ساعت شماري مي كنند!(
 

 و حق این است كه گفته شود: 

 اَلیََس ِمنُكم َرُجٌل َرشیٌد !؟ -

 در بین آنان رجل رشد یافته اي پیدا نمي شود!؟  -
 

 حمله قوم به مهمانان لوط 
 

 َو جآَء هُ  قَوُمهُ یُهَرعُوَن اِلَیِه   ....     -
  

ب این  لوط مي كشانید  به سوي  را شتابان  قوم  ایشان  ـــعاملي كه  كه  ود 

اي بد مي كردند و در نتیجه به انجام دادن فحشاء عادت و حرص و ولع  ــكاره

نان داشتند و این صفت ایشان را تحریك كرد كه به سوي لوط آیند و نسبت به میهما

 او قصد بد كنند. 

چون این عادت در آنها رسوخ یافته و مستقر شده بود و گوش پذیرش از  

آنان سلب شده بود و هیچ مؤعظه و نصیحتي ایشان را از كار بد باز نمي داشت،   

و لذا لوط در سخنان خود دختران خویش را بر آنان عرضه داشت و آنگاه بدیشان  

 گفت: 

 بپرهیزید و مرا در پیش میهمانانم رسوا نسازید! اتقوا هللا ! ...  از خدا   -

 

 

 ماجراي دختران لوط
 

لوط چون دید قوم براي كار بد گرد آمده اند و گفتن تنها به صورت مؤعظه   

یا سخن درشت ایشان را از این كار باز نمي دارد، خواست كار زشتي را كه  

دیل كند تا آنان ایشان مي خواستند انجام دهند به عمل حالل و بدون معصیت تب

را از آن عمل زشت باز دارد و لذا دختران خود را بر ایشان عرضه داشت و  

 آنها را به دلیل اینكه طاهرند بر ایشان ترجیح مي داد. 
 

 هؤآلِء بَناتي هُنَّ اَطَهُرلَكُم ! اقاَل  یا قَوِم    -

   این دختران من براي شما پاكیزه ترند! - لوط علیه السالم فرمود: 
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این عبارت نشان داد كه دختران خود را به عنوان زناشوئي بر ایشان  با  

عرضه كرد نه آمیزش غیر مشروع!  زیرا مقام پیغمبر خدا از چنین پیشنهادي  

 مبراست و آمیزش نا مشروع به هیچ وجه كار پاكي نیست ! 
 

احكام حرمت زنا از احكام عمومي الهي است كه در كلیه شریعت هاي  

مبران نازل گشته تشریع شده است و لذا گفته كساني كه گفته اند  الهي كه بر پیغ

)لوط دختران خود را بدون قید زناشوئي بر قوم عرضه كرد،(  نادرست است.  

 و معلوم نیست عالج فحشاء با فحشاي دیگر چه معني دارد؟ 

 در این میانه چه بود؟  (!) اتقوهللاو اگر چنین بود معني 
 

با مردان مسلم نیز در اینجا ایرادي نداشته است  مسئلة نكاح زنان مسلمه  

زیرا ممكن بود در شریعت ابراهیم در آن مرحله جایز بوده است، كما اینكه در  

صدر اسالم پیغمبر اسالم "ص" دختر خود را به " ابوالعاص بن ربیع" كه مسلمان  

 نبود تزویج كرد و بعداً این قانون نسخ شد. 

 

 فقدان رشد در قوم لوط 
 

 نقل مي كند كه به قوم خود گفت: )ع( قرآن مجید از زبان لوط  
 

 ؟«آیا مرد رشد یافته اي بین شما پیدا نمي شود  » 

 این در موقعي بود كه او قبالً گفته بود: 

 « از خدا پرهیز نمائید و مرا در پیش میهمانانم رسوا مسازید! » 

از قوم مي خواهد كه لوط به خاطر رعایت تقوي  بیان  این  متعرض    با 

 میهمانان او نشوند نه به خاطر هواي نفس خود یا عصبیت جاهلي ! 

بین   فرقي  اعمال زشت  از  قوم  و ردع  منع  در خصوص  لوط  نظر  در 

میهمانان او و دیگران نبود، زیرا وي سالهاي متمادي آنان را از این گناه شنیع  

منع خود را ارتباط منع مي كرد و در این باره اصرار و الحاح داشت.  و اینكه او  

مسئل به  دهد  متذكر    ه مي  و  خود  به  كند  مي  منسوب  را  میهمانان  و             ضیافت 

این ها به این    همي شود كه از تعرض به آنان رسوائي نصیب او خواهد شد، هم

امید است كه صفات جوانمردي و بزرگواري و رشیدي را در آنان تهییج كند و  

 ر استغاثه مي كند و یاري مي طلبد و مي گوید: از این رو به دنبال این گفتا
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 ؟ آیا در بین شما مرد رشد یافته اي نیست -
 

با این گفته مي خواهد شاید در بین آنان كسي كه داراي رشد انساني  باشد  

آن ظالمان نجات   از دست  او و میهمانانش را  تا  او كمك بگیرد  پیدا كند و از 

 بخشد! 

 حجر مي فرماید:   هآنان در سور   ه وند دربارولي قوم در حالتي بودند كه خدا

 » لَعَمُرَك  اِنَُّهم لَفي َسكَرتِِهم یــَـعَمهوَن ... !

 قسم به جان تو اي رسول خدا ! 

 كه قوم لوط در مستي خود سرگردان بودند! «

 

 
 تبدیل فساد به سنت قومي! 

 

او  قرآن نقل میكند كه قوم لو.ط،  ازدواج با دختران را رد كردند و به   

 گفتند: 
  

 تو مي داني كه ما هیچ حقي نسبت به دختران تو نداریم، » 

 « و تو خوب مي داني كه ما چه مي خواهیم!   
 

"  لوط را متذكر  لوط مي داند كه آنها حقي ندارند،با این بیان كه گفتند "  

سنت قومي خود كردند كه در میان آنان جریان داشت و لوط هم آن را مي دانست،   

و این سنت همان بود كه ایشان از تعرض به زن ها مخصوصاً به صورت قهر  

آمیز ممنوع بودند و یا اصالً به سراغ زن ها نمي رفتند،  و در عوض تعرض  

 كرده بودند.    به پسران و كام گیري از آنان را مباح

 لوط پیوسته آنان را از این سنت منع مي كرد و به آنان مي گفت:  

 شما با شهوت به سراغ مردان مي روید نه زنان! -

 آیا به سراغ مردان عالم مي روید 

 و جفت هایتان را كه خدا برایتان آفریده ترك مي كنید؟   

 شما به سراغ مردان مي روید و راهزني مي كنید، 

 مجامع خود كارهاي ناپسند انجام مي دهید!؟و در    
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خالصه اینكه قوم لوط پیشنهاد او را رد كردند و توجه اورا به این نكته 

جلب كردند كه خودش مي داند كه ایشان بر حسب سنت قومي خود حقي نسبت  

به دختران او ندارند، چون دختران او زن هستند و نیز مي داند كه از هجوم به  

 صدي دارند ! او چه ق هخان

 

 نهایت درماندگي یك انسان پاك ! 
 

قرآن شریف نقل مي كند كه لوط وقتي آنان را مؤعظه كرد و با امر به   

تقواي الهي و جوانمردي خواست آنان را تهییج كند تا موقعیت اورا حفظ كنند و  

حرمتش را رعایت نمایند و متعرض میهمانانش نشوند، و براي او عار و رسوائي  

نیاورند،  و در ضمن راه عذر را برآنان بست و دختران خود را براي نكاح  بار 

به آنان عرضه كرد و آنگاه استغاثه كرد، و از مردان صاحب رشد قوم )اگر پیدا  

مي شد؟( یاري طلبید، بدین امید كه در بین آنان یك مرد رشید پیدا شود و اورا  

رد،  ولي كسي درخواست اورا  در برابر قوم یاري كند و ایشان را از او بازدا 

پاسخ نگفت، و در بین آنان مرد صاحب رشدي آشكار نشد كه وي را یاري كند  

 و از او دفـــاع نماید، بلكه اورا نا امید كردند و گفتند: 

 !   تو خوب مي داني كه ما چه مي خواهیم -
 

اینها، براي لوط جز این چاره اي نماند كه اندوه و حزن خود    هپس از هم

ه صورت آرزو و تمنا ظاهر سازد و لذا آرزو كرد كه كاش از میان قوم  را ب

آن مي توانست سركشان ستمكار قوم را ازخود    ه نیروئي وجود داشت كه به وسیل

دفع نماید، یعني همان مرد رشیدي كه در استغاثه خود درخواست كرده بود، و یا  

  ه ن مي پیوست و بوسیلتكیه گاه محكم و عشیره و قبیله اي مقتدر داشت كه بدیشا

 آنان قوم را از خود دفع مي كرد. 

) ظاهراً این بیان مي رساند كه لوط از این قوم نبوده و در بین آنان اهل  

قبیله اي نداشته است و فقط مأمور بوده و  نزد آن قوم براي دعوت به سوي خدا  

 آمده است .( 

 
 

 معرفي فرستادگان  

 را معرفي كردند و به لوط گفتند: چون كار بدینجا كشید، مالئكه خود  
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 « ما فرستادگان پروردگار توئیم!»  

و بدین ترتیب براي او روشن كردند كه فرشته هستند و از نزد خدا فرستاده  

شده اند و دل اورا آرام كردند كه قوم هرگز بدو دست نخواهند یافت و  قادر  

 نخواهند بود به چیزي كه از او مي خواهند برسند. 
 

با  »  جریان این كار را خداوند در قسمت دیگر قرآن چنین بیان كرده است:

 «  لوط به خاطر میهمانانش مراوده كردند ما هم چشمانشان را بي نور كردیم! 
 (3۷) قمر   

 هو بدین سان خدا چشمان آنها را كه دائماً كار بد مي كردند و بر در خان

ر شدند و یكدیگر را زیر پا لگدمال  لوط ازدحام كرده بودند از بین برد و آنان كو

 كردند! 

 
 

 خروج شبانه و نجات لوط

 . . . پس پاسي از شب خاندانت را كوچ بده!  » 

 هیچكس از شما به پشت ننگرد!  

 مگر زنت را كه هرچه به آنان رسد به او نیز خواهد رسید! 

 وعده گاه آنان صبح است !  

 «  آیا صبح نزدیك نیست ؟! 
  
كالم    اورا  این  كه  است  این  منظورشان  و  لوط  به  است  مالئكه  دستور 

راهنمائي كنند كه از عذابي كه صبح آن شب بر قوم نازل مي شود نجات یابد.   

اشعار دارد معني عجله و  وعده گاه آنان صبح است»    ههمانگونه كه جمل  »!

 شتاب نیز در آن نهفته است. 
 

فجر و هنگام طلوع آفتاب    موعد هالكت قوم،  یعني اول روز بعد از طلوع 

 حجرروشن تر مي سازد:  ه دیگري در سور  هاست.  این معني را آی
 

 » در دمیدنهاي خورشید صیحه آنان را فرو گرفت ! «  
 

آین آیه هدف شبروي و محلي را كه باید به سوي آن بروند ذكر نكرده   

 حجر مي فرماید:  ه دیگر سور  هاست ولي در آی
 

 خاندانت را در پاسي از شب به راه انداز و از پي آنان روان شو!  » 

 و هیچ كدام نباید به پشت سر خود نگاه كند،   
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 « و به آنجا كه مأمور مي شوید بروید ! 

ظاهر این آیه آن است كه مالئكه مقصد را براي لوط ذكر نكرده اند و آن  

 . را موكول به وحي الهي ساخته اند كه بعداً خواهد آمد 

لوط دستور مي دهد خاندانش را شبانه حركت دهد،   آیة فوق كه به  در 

زنش را استثنا مي كند و دلیل این كه دستور مي یابد زنش را حركت ندهد،  در  

كساني است كه عذاب بر آنان نازل خواهد    هآیه فوق آمده و فرموده كه او در زمر 

 شد! 

 

 شهر لوط چگونه نابود شد؟ 
 

 ، چون امر ما بیامد»  

 آن آبادي را زیر و رو كردیم و بر سرشان واژگون ساختیم،  

 و بر آنان سنگي باراندیم كه با گل آمیخته و سخت بود،  

 و نزد پروردگا تو، و در علم او، عالمتگذاري شده بود،  

و در خور آن نبود كه از هدفي كه پرتاب شده بود تا بدان اصابت كند،  

 «  تخطي نماید. 
 

نابودي این شهر را قرآن مجید در جاي دیگر به صیحه   هوسیلچگونگي و   

 اي در طلوع آفتاب نسبت مي دهد، و مي فرماید:
 

 ( 73) حجر   » فَاََخذَتُهُم الصَّیَحةُ ُمشِرقیَن !« 

پس هم شهر واژگون شده است، و هم صیحه آمده است، و هم سنگبـاران    

 شده است! 

فوران یك آتش فشان در    ه جریان به وسیلاین امكان نیز وجود دارد كه این   

نزدیكي شهر آن قوم پدید آمده، و بر اثر آن در سرزمین آنان زلزله و انفجارهاي  

زمیني رخ داده است،  و نیز صداي مهیبي به وجود آمده كه موجب واژگوني  

بر   و  كرده  پرتاب  و  پراكنده  را  سنگهائي  قطعه  نیز  آتشفشان  و  شده  شهرشان 

 وهللا اعلم!  –ست سرشان ریخته ا 
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 287ص  36المیزان ج  " !االَلیمَ   " َوتََركنا فیها آیَةً ِللَّذین یَخافوَن العَذابَ ذاریات   37  همستند:آی
 
 

 گذاشتند!  یكه فرستادگان برجا ینشانه ا

فصل آخر تاریخ نابودي شهر لوط را آیه فوق از زبان مالئكه مأمور به  

 خانواده لوط "ع" چنین شرح داده است: نابودي شهر و نجات 

 ما بیرون آوردیم از آن شهر هر مؤمني كه بود، »  

 «  مسلمان كسي در آنجا نیافتیم ! ه وصد البته كه جز یك خانواد     
  

  ه مالئكه در اینجا مقدمات كار را شرح مي دهند و منظورشان از خانواد

خانواد همان  خانه    ه مسلمان،  این  اهل  تنها  قریه  آن  در  كه  است  لوط  حضرت 

 مسلمان بودند. 
 

 آنها گفتند:   

 بعد از بیرون كردن اهل آن یك خانه،  »  

 «  یك آیت در آن قریه به جاي گذاشتیم! 
 

اهل قریه را هالك كردند و سرزمینشان    هاین جمله اشاره است به اینكه هم

را زیر و رو نمودند. و منظور از اینكه آیتي باقي گذاشتند به طور كنایه این است  

 كه آثاري از این عذاب را درآن قریه باقي گذاشتند. 
 

 مطلب چنین پایان مي یابد كه:

 این یك آیت و نشانه كه به جاي گذاشتیم،  -

 براي عبرت مردمي نهاده شد،  

 كه از عذاب الیم خدا همواره بیمناكند،   

 تا ایشان را به ربوبیت الهي رهنمون گردد! 
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 259ص33المیزان ج    " ! " َواِنَّ لوطاً لَِمَن الُمرَسلیَن...  سورة صافات  138تا    133مستند:آیة  

 

   عبرت از خرابه هاي شهر لوط 

عنوان عبرت یادآور  داوند به  ـــــــخرابه هاي خانه هاي قــــوم لوط را خ 

 مي شود و مي فرماید: 

 . . . و شما هر صبحگاهان از ویرانه هاي آنان عبور مي كنید،»  

 وهمچنین در شامگاهان 

 « چرا اندیشه  نمي كنید ! 
 

مردم لوط در سرزمیني بین شام و حجاز زندگي مي كردند. منظور از  

خرابه هاي آن دیار  عبور كردن در صبح و شام، عبور كردن مردم حجاز از  

 است، و به طوري كه مي گویند امروزه آن خرابه ها زیر آب رفته است . 
 

در این جریان عذابي كه بر قوم لوط آمد و بالد آنان را نابود كرد، عالمت  

هائي است، و بقایاي آثاري است، كه هر انسان هوشیاري از دیدن آن به حقیقت  

سر راه هر عابري است،  و هنوز به    جریان منتقل مي شود،  چه این عالمات

طور كلي نابود نشده است و این خود  براي مؤمنین خدا نشانه اي است كه بر  

حقیقت انذار و دعوت داللت مي كند و معلوم مي سازد آنچه پیغمبران از آن انذار  

 مي كردند حقیقت دارد و شوخي نیست! 

 

 بقایاي شهر لوط، انذاري براي كفار مكه   
  

 

 قرآن مجید در پایان این ماجراي تلخ تاریخ مي فرماید: 

 وما هي من الظالمین ببعید  -

 این از  ستمگران  دور نیست !  -
 

شاید منظور این باشد كه این آبادي هاي زیر و رو شده از ستمگران قوم  

 تو دور نیست،  زیرا در راه بین مكه و شام قرار گرفته اند. 

 اید: درجاي دیگر قرآن نیز مي فرم
 

 ( 76) حجر  .«این آبادي ها بر سر راه برجاي مانده است » 
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   « شما صبح و شام بر آنها گذر مي كنید، پس چرا تعقل نمي كنید؟» 

 (138) صافات 
 

 و مؤید این معني آن است كه عبارت: 

" سیاق خطاب را از  سنگ هاي نشان گذاري شده نزد پروردگار تو، "   

" تا قوم پیغمبر اسالم "ص"  پروردگار توتعریف داستان تغییر داده به عبارت: " 

را تهدید كند و یا قصه را برایشان محسوس سازد تا در استدالل براي آنها مؤثر  

 تر باشد. 
 

مراد این است كه سنگباران شدن ستمگران از طرف خدا، و منجمله قوم  

و علت تغییر لحن بیان نوعي گوشه زدن به قوم ظالم و    ستمكار لوط بعید نیست 

 (265و218ص23و20) المیزان جمشرك پیامبر اسالم "ص" است. 

 

 تشابهات زندگي غفلت بار اقوام گذشته
 

در ادامه این قسمت از سرگذشت قوم لوط، خداوند در قرآن مجید بالفاصله  

 فرماید: به وضع نابودي اقوام دیگر نیز اشاره مي كند و مي 
 

 به درستي كه اصحاب " ایكه" ستمكاران بودند، » 

 و ما از ایشان انتقام گرفتیم! 

 به درستي كه این دو قوم " لوط و ایكه" بر سر شاهراهي قرار دارند.  

 " اصحاب حجر" هم فرستادگان خدا را تكذیب كردند، 

 و هر چه ما معجزه بر ایشان فرستادیم از آن اعراض كردند.  

از كوه ها خانه مي كندند در حالي كه خاطرشان جمع و در امن بودند،      

 ولي صیحه ایشان را در صبحگاهي بگرفت،  

 « و آنچه زحمت كشیده بودند به دردشان نخورد!  
 

ایمني و خاطرجمعي    این اقوام زماني است كه در عین  آمدن عذاب بر 

 شان ناگوار بود! قرار داشتند و وقتي عذاب آنها را گرفت بسیار برای

 

 موقعیت خرابه هاي شهر لوط و قوم " ایكه" 
  

 

قرآن مجید اشاره دارد به اینكه منزلگاه قوم لوط و قوم "ایكه" هردو بر   

سر شاهراهي قرار داشت. و این را مي دانیم كه مقصود از این شاهراه، آن راهي  
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 است كه مدینه را به شام وصل مي كند. 

قوم " ایكه" در سرزمیني پر درخت، چون جنگل زندگي مي كردند كه   

 ه بودند. درختانش سربه سر هم داد 

قوم شعیب   لوط و  قوم  منزلگاه  اند  داشته  قرار  این مسیر  در       بالدي كه 

بوده اند، و چون مي دانیم كه همه این مسافت جنگلي نبوده است نتیجه مي گیریم  

دعوت    هكه قوم " ایكه" یك طائفه از قوم شعیب و سرزمین آنان یك ناحیه از حوز

 رشان هالكشان نموده است. شعیب بوده است كه خداوند به خاطر كف 

 ( 265ص23)المیزان ج    

 

 
 265ص  23المیزان ج  " !" لَعَمُرَك  اِنَُّهم لَفي َسكَرتِِهم یــَـعَمهوَن ... سورة حجر   73مستند:آیة

 

 تحلیل كلي از ماجراي نابودي قوم لوط  

در یك مرور كلي به ماجراي نابودي قوم لوط از اول شروع داستان تا  

مواردي را مي بینیم كه هریك از آنها حاوي نكات بسیار عمیقي از ادب  آخر آن  

 و هدایت قرآني است. 
 

در شروع داستان ابراهیم "ع" را مي بینیم كه بشارت فرزند خودرا رها  

و   شود  مي  جویا  آنهارا  خطیر  و  مهم  مأموریت  خدا  فرستادگان  از  و              كرده 

 مي فرماید: 

 ؟«  لون فما خطبكم ایها المرس »

 اصلي و خطرناك شما در این مأموریت چیست؟  هیعني وظیف

 مالئكه گفتند:

ناحی  - از  و    هما  مجرم  قومي  سوي  به  ایم  شده  فرستاده  سبحان  خداي 

 گناهكار! 
 

مالئكه اسم آن قوم را نیاوردند زیرا نمي خواستند زبان خود را به اسم  

پلید آنان آلوده كنند  و آن را به گذشت زمان واگذار كردند كه معلوم مي كند قوم  

كه    – االّ آل لوط   –نامبرده كدام قومند. آنگاه از آن قوم عده اي را استثنا كردند  
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ن جمله بود كه معلوم كرد مقصود از آن  عبارتند از لوط و بستگان نزدیكش. ) ای

قوم كدام قوم است.( كه همه آل لوط را از عذاب نجات خواهیم داد مگر زنش را  

كه اورا استثنا كردند،  تا بفهمانند نجات شامل حال او نمي شود و به زودي عذاب  

 خدا اورا هم خواهد گرفت و هالكش خواهد ساخت.  گفتند: 

 ! «   از باقیماندگان است ... مگر همسرش كه او  » 

    یعني بعد از بیرون شدن لوط و نجـــات یافتن او،  زنش با قـــوم باقي  

 مي ماند و دستخوش هالك مي گردد. 

 ...... 

 تاریخ لوط چنین بیان شده كه:  هبقی
 

 لوط به فرستادگان گفت: 

 «شما قومي ناشناسید!» 

ابر او مجسم شده  براي اینكه مالئكه به صورت جواناني زیبا روي در بر 

بودند و او از دیدن ایشان با سابقه اي كه از قوم خود داشت كه كارشان فحشا  

 است دچار وحشت گردید. 
 

ما آن خبري را آورده ایم كه این مردم در    - مالئكه به لوط خبر دادند كه 

مأموریتي آن شك مي كردند، و هرچه تو انذارشان مي دادي باور نمي كردند. این  

قوم لوط رانده و دیگر مفري از آن باقي    ه كه داریم قضاء حقي است كه خدا دربار

 نمانده است.  این مأموریت را قرآن در جاي دیگر چنین توصیف كرده است: 
 

 ( 76) هود«  عذابي بر ایشان خواهد آمد كه برگشت پذیر نیست!  »
 

داستان لوط را در    در این نقل تاریخ خداي تعالي پاره اي از گوشه هاي

غیر آن محلي كه ترتیب طبیعي داستان سرائي ایجاب مي كند ذكر فرموده است  

 و این به خاطر نكته اي بوده كه فهماندن آن همین را ایجاب مي كرده است. 
 

هود به ترتیب دیگر كه روال طبیعي نقل قصه دارد   ه این داستان در سور

 ذكر شده است. 

این است كه داستان لوط مشتمل بر چهارفصل  حقیقت این تقدیم و تأخیر  

است، كه در این سوره فصل سوم بین فصل اول و دوم قرار گرفته است، تا در  

نتیجه غرضي كه در استشهاد به داستان در میان بوده مجسم گشته و به بهترین  
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ت بود از اینكه بفهماند عذاب الهي كه به  روجهي روشن شود، و آن غرض عبا

قوم   آن عذاب  این  به  فرارسید كه محكومین  وقتي  بود،   بدون سابقه  نازل شد 

سرگرم و مست زندگي،  و ایمن از خطر بودند، به طوري كه به خاطر احدي  

خطور نمي كرد كه چنین عذابي در پیش است،  و این براي آن است كه وحشت  

 آورتر و حسرت آمیزتر و دردناك تر باشد! 

 

 هللا "ص" قسم عجیب  الهي به جان رسول
 

قوم لوط به اینجا مي رسد خداي سبحان به  وقتي یادآوري غفلت فاسقانه   

 جان عزیز پیام آور خاتمش سوگند یاد كرده و مي فرماید: 

 به جان تو اي محمد!   - 

 كه قوم لوط در مستي خود آن چنان غرق بودند،    

 كه نمي فهمیدند چه مي كنند!     

 كه ناگهان در هنگام طلوع آفتاب صیحه اي كارشان را بساخت،    

 و ما شهرشان را زیر و رو كردیم،     

 و سنگي از سجیل بر آنها بباراندیم !     
 

فرستادگان خدا آن شب به لوط دستور دادند كه شبانه اهل و عیال خود را   

دنبال آنان حركت كند تا كسي  بردارد و حركت كند. آنان را جلو اندازد و خود به  

از آنان جاي نماند و در حركت سهل انگاري نكند و مواظب باشد كه كسي دنبال  

 سر خود را نگاه نكند و مستقیم به آن سو كه مأمور شده، برود. 
 

از آخر این آیه چنین به دست مي آید كه یك راهنمائي الهي ایشان را هدایت   

 مي رانده است. مي كرده و قائدي آنان را به پیش 
 

ما امر عظیم خود را نسبت     -آیات بیان مي كند كه    هخداي سبحان در ادام 

اعالم   لوط  به  راه وحي  از  را  آن  حالي كه  در  نمودیم،  حتمي  ایشان  به عذاب 

نمودیم و گفتیم كه نسل این قوم صبح همین امشب قطع شدني و آثارشان از نسل  

 د محو شدني است. و بنا و عمل و هر اثر دیگري كه دارن 
 

در این قسمت از بیان داستان،  قرآن مجید سوگندي را كه خداوند سبحان  

 به جان عزیز رسول گرامي اش خورده ذكر مي كند و مي فرماید: 
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 اي محمد!  -

ى و بقاي تو سوگند،  
ى
 به زندگ

و  خدا  از  غفلت  همان  خود كه  ى 
مستر در  لوط  قوم  كه 

ى در شهوات و فحشاء و 
ى
دد بودند فرورفتگ  منكر است میر

 كه ناگهان صداي مهيب ايشان را گرفت   

اق و دميدن صبح مى شدند،  
در حاىلى كه داشتند وارد بر اشر

ز را باال كرديم،  ، و پائير ز  كه يكمرتبه باالي شهرشان را پائير

 و شهر را يكباره زير و رو ساختيم،  

ى از سجيل بر آنان بارانديم ! 
ى
 و عالوه برآن سنگ
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 در تورات  )ع( تاریخ لوط 

لوط پرس برادر " ابرام"  بود.  پدرش " هاران بن تارخ" نام    »تورات مي گوید:    

داشت. وي و ابراهيم درخانة تارخ در شهر " اور" كلدانيها به ش مى بردند. پس از چندي  

تارخ به اتفاق ابرام و لوط به ارض كنعان رفت و در شهر "حاران" اقامت گزيد و درهمانجا  

ز مرد.   نیر

 ابرام به امر پروردگار 
ً
ران" به دست  حابا لوط و اموال و غالمان فراوان كه در "    بعدا

آورده بودند از حاران خارج شد و به ارض " كنعان" آمد و پيوسته به طرف جنوب كوچ  

مى كرد تا به مرص آمد و از آنجا به جنوب به جانب " بيت ايل" رفت و در آنجا اقامت  

 گزيد. 

د گوس  سیر مى  ره  ابراهيم  اتفاق  به  ز كه  نیر آن  لوط  و  داشت  خيمه  و  و گاو  فند 

نزایعى   شبانان گوسفندانشان  ز  بير و  نداشت  را  نفر  دو  اين  سكونت  ز گنجايش  شزمير

 درگرفت و آنان براي اجتناب از نزاع و مشاجره از يكديگر جدا شدند. 

پس لوط وادي " اردن" را برگزيد و در شهرهاي وادي اردن مسكن گزيد و خيمه  

ير و نسبت به خدا  هاي خود را تا شهر " سدوم"   جابجا كرد.  اهاىلى " سدوم" مردمى شر

 خطاكار بودند. و ابراهيم خيمه هاي خود را جابجا كرد و در بلوطستان ممري كه در  
ً
جدا

ون" است اقامت گزيد.   " حیى
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و   "صبوئيم"  و  ادمه"   " و  عموره"   " و  سدوم"   " پادشاهان  ز  بير ى 
ى
جنگ آنگاه 

اهان همسايه از طرف ديگر در گرفت،  و در اين  "صوغر" از يك طرف و چهار تن از پادش 

جنگ پادشاه سدوم و پادشاهان ديگري كه با او بودند شكست خوردند و دشمن كليه  

ان ديگر اسیر شد و تمامى    با اسیر
ز امالك و مأكوالت سدوم و عموره را گرفت و لوط نیر

 اموالش به تاراج رفت. 

ى  
ز
كه داشت و زياده از سيصد تن بودند  اين خیى به ابرام رسيد و وي با همه غالماي

ون آمد و با آنان جنگيد و ايشان را شكست داد و لوط و تمامى اموالش را از اسارت و   بیر

 «  يغما نجات داد و اورا به محىلى كه در آن اقامت داشت باز گردانيد. 
 

لوط از تورات موجود سفر پیدایش    ه صدر قص  از   ) این قسمت خالصه

نقل شد.  قسمت دیگري از تاریخ لوط را كه ضمن داستان بشارت    13تا    11باب  

نقل و    19و    18ابراهیم علیه السالم در تورات نقل شده از سفر پیدایش با ب  

 خالصه مي كنیم.( 
 

 در این باب تورات نخست مي گوید: 
 

م ظاهر شد و او در گرماي روز به در  و خداوند در بلوطستان ممري بر ابراهي  »

خيمه نشسته بود، ناگاه چشمان خود را بلند كرد و ديد اينك سه مرد در مقابل او ايستاده  

ز نهاد و گفت:   اند و چون ايشان را بديد از در خيمه به استقبال ايشان شتافت و رو بر زمير

ى بياورم تا پاي  اي موال اكنون اگر منظور نظر تو شدم از نزد بندة خود مگذر،   اندك آيى

ى بياورم تا دلهاي خود را تقويت دهيد، و پس از  
شسته در زير درخت بياراميد، و لقمة نايز

ى  
ز شما را بر بندة خود گذر افتاده است. گفتند: آنچه گفتر آن روانه شويد زيرا براي همير

 بكن ....« 
 

توجه به  در این قسمت تورات صریحاً نسبت تجسم به خدا مي دهد و با  

داستان مي گوید دو تا از فرشتگان به قصد نابودي شهر لوط وارد    ه اینكه در ادام

"سدوم" شدند عمالً نفر سومي خود خدا بوده است كه ابراهیم براي او و فرشتگان 

غذا تعارف مي كند و مخصوصاً تأكید مي كند كه " براي همین شما را بر بنده  

ند گرسنه بوده است!!! و آنها براي غذا خوردن  گذر افتاده است " یعني كه خــداو

 و " تقویت دادن دلهاي خود،"  به آنجا رفته اند . . . ! 
    

این داستان غذا درست كردن و گذاشتن آنرا جلو خدا و    هتورات در ادام

 فرشتگان نقل مي كند كه: 
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 « » پيش روي ايشان گذاشت و خود در مقابل ايشان زير درخت ايستاد تا خوردند. 
 

 تورات پس از غذا دادن به خدا و سیر كردن او ادامه مي دهد كه: 

البته  »   اينك در خيمه است.  گفت  گفتند: زوجه ات ساره كجاست؟  گفت: 

 «موافق زمان حيات نزد تو خواهم برگشت و زوجه ات ساره را پرسي خواهد شد . . . . 

 

 مي گوید: در ماجراي خندیدن ساره خداوند تورات به ابراهیم چنین 
 

ى الحقيقه خواهم  »  
ز
و خداوند به ابراهيم گفت ساره براي چه خنديد؟ و گفت آيا ف

 « زائيد. . .؟ 

ى بلكه خنديدي  »   
آنگاه ساره انكار كرد و گفت نخنديدم چونكه ترسيد. گفت يز

 !!  » 
 

سپس خداوند تورات با خودش فكر كرد كه موضوع نابودي شهر لوط را  

 نگوید: به ابراهیم بگوید یا 
 

را  »    ايشان  ابراهيم  و  سدوم شدند  متوجه  و  برخاسته  آنجا  از  مردان  آن  پس 

ى دارم؟  و حال آنكه  
مشايعت نمود،  و خداوند گفت آيا آنچه من مى كنم از ابراهيم مخفز

ى بزرگ و زورآور پديد خواهد شد... 
 .« از ابراهيم هر آينه امتر

 

فرشته رفتند و خدا هنوز پیش  در این قسمت داستان به نظر مي رسد دو  

 ابراهیم نشسته است و دودل است كه آیا خبر را به ابراهیم بدهد یانه؟
 

فهمد چگونه   نمي  را  تكلیف خود  كه حتي  كه چنین خدائي  گذشت  نباید  از حق   (

 تورات او را خـــدا مي سازد و جرأت مي كند اورا خالق جهان و كائنات معرفي كند ؟؟؟!( 
 

راي بگو مگوي ابرام با خدا را پس از رفتن آن دو دیگر  تورات سپس ماج 

 نقل مي كند كه: 

ابرام در حضور خداوند هنوز ايستاده بود و ابرام نزديك آمده و گفت آيا عادل    » 

ير هالك خواهى كرد؟  شايد در شهر پنجاه عادل باشند. . . حاشا از تو آيا داور   را با شر

 « تمام جهان انصاف نخواهد كرد؟ 
 

معلوم نیست چگونه یكدفعه خدائي كه تكلیف خود را نمي دانست از نظر    

او وجود دارد كه احتمال    هتورات داور تمام جهان شد؟ ولي هنوز این تردید دربار

دارد در میان قوم لوط آدم هاي عادل وجود داشته باشد و خدا خبر ندارد! لذا پس  
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 – تعداد عادل هاي شهر سدوم باالخره ابراهیم  هاز چندین بار مباحثه دربار

گفت خشم خداوند افروخته نشود تا اين دفعه را فقط عرض كنم شايد ده نفر  »  

نفر آن را هالك نخواهم ساخت.  پس   يافت شود.  گفت به خاطر ده  آنجا  عادل در 

 .« جعت كردخداوند گفتــگو را با ابرام به اتمام رسانيد و برفت و ابرام به مكان خود مرا
 

ى 
ز
ى را كه ابراهيم عليه السالم در قرآن معرف

 
مى كند و تعاليم    ) انصاف بايد داد خداي

ى قرآن معارف الهى را بيان مى دارد با اين معارف و خداسازي تورات فعىلى نمى توان  
ز
آسماي

ى نبايد مقايسه كرد!  زيرا نويسندگان بيمارگونه  
 حتر

ً
مقايسه كرد و بلكه بايد گفت كه اصال

ى كه به  
ى خیى از معارف الهى را كه تورات را نقل كرده اند نمى توان با خود خدا و تاريخز و يى

وسيلة وحى الهى نازل شده مقايسه كرد!   داستانهاي قرآن نقل خود خداست وىلى تورات  

شامل   بوده  خدا  طرف  از  شده  نازل  ى كه 
توراير  

ً
مسلما و  است  دست گشته  به  دست 

ان الهى در تورات فعىلى نسبت داده شده است.(   داستانهاي زشت نيست كه به  پيامیى
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 شرح نابودي شهر لوط در تورات  

 نقل مي كند:   18تورات موجود در سفر پیدایش باب 

دروازة سدوم  » به  لوط  و  وارد سدوم شدند  فرشته  دو  آن  وقت عرص  و   .  .  .

ز نهاد وگفت:    نشسته بود و چون لوط ايشان را بديد به استقبال ايشان برخاسته رو بر زمير

اينك اي آقايان من به خانة بندة خود بيائيد و شب را برسبريد و پايهاي خود را بشوئيد و  

يد!    بامدادان برخاسته راه خود را   پيش گیر
 

ى بلكه شب را دركوچه برس مى بريم. اما چون ايشان را الحاح بسيار نمود   
گفتند: يز

ى نمود و نان فطیر پخت پس تناول  
با او به خانه اش داخل شدند و براي ايشان ضيافتر

كردند.  و به خواب هنوز نرفته بودند كه مردان شهر سدوم از پیر و جوان تمام قوم از  

ه وي را احاطه كردند. و به لوط ندا در دادند و گفتند آن دو مرد كه امشب  هر جانب خان 

ون بياور تا ايشان را بشناسيم!   به نزد تو درآمدند كجا هستند آنها را نزد ما بیر
  

ون آمد و در را از عقب خود بست و گفت: اي    آنگاه لوط نزد ايشان به درگاه بیر

دو دخیر دارم كه مرد را نشناخته اند، ايشان را    برادران من زنهار بدي نكنيد.  اينك من 

ون آرم و آنچه در نظر شما پسند آيد با ايشان بكنيد لكن كاري بدين دو   االن نزد شما بیر
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ز زير ساية سقف من آمده اند.  گفتند: دور شو !  و   مرد نداشته باشيد زيرا كه براي همير

ي مى كند االن باتو از ايشان بدتر مى  گفتند: اين يگى آمد تا نزيل ما شود و پيوسته داور 

ى لوط به شدت هجوم آورده و نزديك آمدند تا در را بشكنند.   
كنيم. پس بر آن مرد يعتز

آنگاه آن دو مر دست خود را پيش آورده و لوط را نزد خود به خانه در آوردند و در را  

كوري مبتال كردند    بستند.   اما آن اشخاصى را كه به در خانه بودند از خورد و بزرگ به

ز را خسته ساختند.  و آن دو مرد به لوط گفتند:  آيا كسى ديگر   ز در، خويشير كه از جسير

ون   ان خود، و هركه را در شهر داري از اين مكان بیر
در اين جا داري، دامادان، پرسان و دخیر

ضور  آور زيرا كه ما اين مكان را هالك خواهيم ساخت،  چون كه فرياد شديد ايشان به ح 

 خداوند رسيده و خداوند مارا فرستاده است تا آن را هالك كنيم. 

ان اورا گرفتند مكالمه كرده و گفت:    ون رفت و با دامادان خود كه دخیر پس لوط بیر

نظر   به  اما  مى كند.  را هالك  اين شهر  زيرا خداوند  ون شويد  بیر مكان  اين  از  و  يد  ز برخیر

ز  دامادان مسخره آمد. و هنگام طلوع فجر آ ن دو فرشته لوط را شتابانيده و گفتند : برخیر

ند بردار مبادا در گناه شهر هالك شوي!    و زن خود را با اين دو دخیر كه حاضز
 

ش را   و چون تأخیر مى نمود آن مردان دست او دست زنش و دست هر دو دخیر

شهر   خارج  در  و  آورده  ون  بیر اورا  و  نمود  شفقت  وي  بر  خداوند  چون كه  گرفتند، 

ون آورده بودند كه يگى به وي گفت جان خود را  گذا شتند.  و واقع شد چون ايشان را بیر

درياب و از عقب خود منگر و در تمام وادي ما مايست بلكه به كوه بگريز مبادا هالك  

 شوي ! 
 

ز مباد !  همانا بنده ات در نظرت التفات يافته    لوط بديشان گفت:  اي آقا چنير

ى عظيم به من 
ى و من قدرت آن ندارم كه    است و احسايز

كردي كه جانم را رستگار ساختر

م.  د و بمیر  به كوه فرار كنم مبادا اين بال مرا فروگیر
 

ز صغیر است و اذن بده تا بدان    اينك اين شهر نزديك است تا بدان فراركنم و نیر

اجابت  ز تورا  نیر امر  اين  اينك در  جانم زنده ماند!   گفت:  تا  آيا صغیر نيست    فرار كنم 

فرمودم.  تا شهري را كه سفارش آن را نمودي واژگون نسازم. بدانجا به زودي فراركن! زيرا  

 تا تو بدانجا نرسى هيچ نمى توانم كرد،  از اين سبب آن شهر مسمى به " صوغر" شد .  
  

ز طلوع كرد لوط به " صوغر" داخل شد. آنگاه خداوند بر   و چون آفتاب بر زمير

بارانيد، و آن شهرها و تمام  سدوم و عموره گوگرد و   آتش از حضور خداوند از آسمان 

ز را واژگون ساخت.  اما زن او از عقب نگريسته   وادي و جميع سكنة شهرها و نبات زمير

ى از نمك گرديد! 
 و ستويز

 

ى كه در آن به حضور خداوند ايستاده  
بامدادان ابراهيم برخاست و بسوي آن مكايز

ز وادي نظر انداخت ديد كه دود    بود رفت. و چون به سوي "سدوم و  عموره" و تمام زمير
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ز چون دود كوره باال مى رود.  و هنگامى كه خدا شهرهاي وادي را هالك كرد،    آن شزمير

ى را كه لوط در  
 
ون آورد، چون آن شهرهاي ابراهيم را به ياد آورد و. لوط را از آن انقالب بیر

 آنـها ساكـن بود واژگون ساخت...." 

 

فرستادگان خدا كه    ه قسمتي از نقل تاریخ نابودي شهر لوط به وسیلاین بود  

از تورات فعلي نقل شد و این نقل، اختالفاتي با نقل قرآن دارد كه هم از جهت  

 خود قصه و هم از جهات دیگر قابل بررسي است: 
 

در داستان تورات آمده كه فرشتگاني كه براي بشارت تولد اسحق به ابراهیم  

و بعد براي نابودي قوم لوط رفتند سه نفر بودند كه نفر اولي خدا  میهمان آمدند  

بود و نزد  ابراهیم ماند. ) رجوع شود به مبحث فوق الذكر!( و دو نفر دیگرشان  

به سدوم رفتند،  در حالي كه قرآن از فرستادگان به " رسل" تعبیر كرده كه حداقل  

 سه نفر یا بیشتر باید باشند. 
 

ا و فرشتگان گرسنه بودند و از غذائي كه ابراهیم  تورات مي گوید:  خد 

آورد خوردند،  ولي قرآن مجید این جریان را نفي مي كند. اوالً از این جهت كه  

تورات به خدا تجسم انساني بخشیده و این از فرهنگ قرآن كامالً دور و غیر قابل  

ه بودند  قبول است. ثانیاً مي گوید كه فرشتگاني هم كه به حضور ابراهیم رسید

دستهایشان به غذا نمي رسید و لذا ابراهیم ترسید چون این موضوع را امري  

 ناشناس یافت. 
 

تورات براي لوط دو دختر اثبات مي كند ولي قرآن مجید به لفظ "بنات"  

 از آنها یاد مي كند كه جمع سه نفر یا بیشتر است.

اب قوم و  مالئكه و چگونگي عذ  هتورات كیفیت بیرون آوردن لوط به وسیل

 ستون نمك شدن زن لوط و مطالب دیگري نیز ذكر كرده است. 
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 تورات، و انتساب اعمال ناشایست به پیامبران  

كه معلوم نیست واقعاً    این چه بیماري است در نویسندگان تورات فعلي
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قصد و نیت آنها از نسبت دادن اعمال ناشایست به پیغمبران معصوم خدا، چه بوده  

 است؟ 

از   برخي  و  لوط  و  نوح  به  كه  زشت  اعمال  ارتكاب  و  خواري  شراب 

پیامبران دیگر در تورات داده شده است كارهائي است كه خداوند متعال در قرآن  

 هي را از چنین اعمالي مبرا مي داند! كریم ساحت انبیاء و رسوالن ال
 

این اعمال زشت و عجیب كه تورات به لوط علیه السالم نسبت    هاز جمل

 مي دهد در آمیختن با دخترانش در حال مستي است. 
 

 تورات در سفر پیدایش باب نوزدهم چنین مي گوید:  
 

زيرا ترسيد كه  . . . و لوط از صوغر بر آمد و با دو دخیر خود در كوه ساكن شد  »  

ى گزيد. 
 در صوغر بماند. پس با دو دخیر خود در مغاره سكتز

 و دخیر بزرگ به دخیر كوچك گفت:   

ز نيست كه بر حسب عادت كل جهان به   - پدر ما پیر شده و مردي بر روي زمير

 شويم تا نسىلى از پدر  
اب بنوشانيم و با او همبسیر ما در آيد. بيا تا پدر خود را شر

 خود نگهداريم! 

اب نوشانيدند و دخیر بزرگ آمده و با پدرخويش   پس در همان شب پدر خود را شر

ز وي آگاه نشد.  و واقع شد كه روز ديگر بزرگ   هم خوابه شد و او از خوابيدن و برخاسير

اب بنوشانيم و تو بيا و   به كوچك گفت اينك دوش با پدر همخوابه شدم امشب اورا شر

 خود نگهداريم! با وي همخوابه شو تا نسىلى از پدر  

اب نوشانيدند و دخیر كوچك همخوابه وي شد و او   ز پدر خود را شر آن شب نیر

ز وي آگاه نشد.   از خوابيدن و از برخاسير

 پس هر دو دخیر لوط از پدر خود حامله شدند. 

و آن بزرگ پرسي زائيد و اورا " مؤاب" نام نهاد و او تا امروز پدر " مؤابيان" است.   

ب  ز پرسي  نیر عمون"  و كوچك  ى 
بتز  " پدر  به حال  تا  نهاد، وي  نام   " بن عمى  " اورا  و  زاد 

 .«است... 
 

تورات نویسان اوالً ثابت كردند كه این دو نسلي كه به وجود آمد با اینكه  

از پیغمبر است ولي ولدالزنا هستند و آن هم از نوع بسیار شنیعش كه این نسل  

 امروز !!!؟ها مسلماً در بني اسرائیل ادامه دارند تا به 
 

دوم اینكه، اگر این كار زشت بود چگونه راضي به نگارش آن شدند و  



 
 معارف قرآن ذر المیزان                                                     کتاب ییستم: لوط )ع( پیامبر شهرهای واژگون  44

اگر زشت نبود چگونه آن را از لوط مخفي مي دارند و مي نویسند كه لوط از  

 خوابیدن و برخاستن و نزدیكي با دخترانش آگاه نشد، زیرا آنقدر مست بود !!؟ 

هم بستر خـــود نزدیكي كند سوم اینكه، چنین آدم مستي چگونه توانست با  

 كه حــتي خودش را نمي فهمیده است؟ 

و این نكته و نكات دیگر مشابه آن در تورات فعلي از مسائلي است كه  

 تحریف و ساختگي بودن داستان هاي آن را كامالً نشان مي دهد. 

 

      

********************* 

ْت َكِلَمةُ َرب َِك ِصْدقاً َو َعْداًل  َل ِلَكِلماتِهِ َو تَمَّ  ! َو هَُو السَّمیُع اْلعَلیم ال ُمبَد ِ
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