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٢

قَوْمُ لُوطٍ

)160(اْلُمْرَسِلينَ  َكذَّبَْت قَْوُم لُوطٍ 

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

سورةُ الشُّعَرَاء



٣

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



٤

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



٥

قَوْمُ لُوطٍ

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

َن ِلعََمِلكمُ    قَاَل إِنىّ   ّمِ
)168(اْلقَاِلينَ 

سورةُ الشُّعَرَاء



٦

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



٧

قَوْمُ لُوطٍ

ْرنَا االََخرِ     ثمُ  )172(ينَ َدمَّ

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

سورةُ الشُّعَرَاء



٨

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



٩

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



١٠

شُعَيْبٌو هاأليكأَصحْابُ 

َكِة َكذََّب أَصَحاُب لَيْ 
)176(اْلُمْرَسِلينَ 

 أَ َال إِْذ قَاَل لُهْم ُشعَْيبٌ 
َّقُونَ  )177(تَت

سورةُ الشُّعَرَاء



١١

األيكة
 -انوااأليكة واحدة األيك و هو الشجر الملتف بعضه بـبعض فقـد كـ •

.في غيضة أي بقعة كثيفة األشجار -كما قيل
كـانوا قوم شعيب ع أو طائفـة مـن قومـه هم  -كما ذكروا -و هؤالء•

الغيضةيسكنون 

سورة الحجر•

١٨٥: ، ص١٢ الميزان في تفسير القرآن، ج



١٢

األيكة
مـدين  إنها كانـت غيضـة بقـرب: قيل. الغيضة الملتف شجرهااأليكة •

و يا مـنهم كان أجنبيسكنها طائفة و كانوا ممن بعث إليهم شعيب ع، و 
هود  أخوهم شعيب بخالف: و لم يقل» إِذْ قالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ«: لذلك قيل

يبا إلـى و صالح فقد كانا نسيبين إلى قومهما و كذا لوط فقد كـان نسـ
أَخُـوهُمْ » «أَخُـوهُمْ هُـودٌ«: قومه بالمصاهرة و لذا عبر عـنهم بقولـه

.»أَخُوهُمْ لُوطٌ» «صالِحٌ

٣١٢: ، ص١٥ الميزان في تفسير القرآن، ج 



١٣

شُعَيْبًاهُمْ وأَخَو مَدْيَنَ 

اَل قَ ُشعَْيبًا   مْ َأَخاهُ َمْديََن   إِلىَ َو * 
َ اقَْوِم يَ  َّ ْن إِ اْعبُُدواْ  َالٍه  َما لَُكم ّمِ

  اْلِمْكيَاَل وَ َو َال تَنقُُصواْ َغيُرهُ  
   م بَخيٍر َو إِنىّ أََرئكُ    اْلِميَزاَن  إِنىّ 

يطٍ أََخاُف َعلَْيُكْم َعذَابَ  )84( يَْوٍم محُّ

هودسورةُ 



١٤

هُمْ شُعَيْبًاوأَخَو مَدْيَنَ 
ى ما إلى آخر اآلية عطف عل» مَدْيَنَ أَخاهُمْ شُعَيْباً  وَ إِلى«: تعالىقوله •

نها تقدمه من قصص األنبياء و أممهم، و مدين اسم مدينـة كـان يسـك
إلى أهله  كان مرسالففي نسبة إرسال شعيب إلى مدين و قوم شعيب 

ب ع الميزاب، و في عد شـعيجرى :كقولناالمجاز في اإلسناد نوع من 
.أنه كان ينتسب إليهمأخا لهم داللة على 

٣٦١: ، ص١٠ الميزان في تفسير القرآن، ج 



١٥

شُعَيْبٌو هاأليكأَصحْابُ 

)178(لَُكْم َرُسوٌل أَِمينٌ    إِنىّ 

َ َو أَِطيعُو َّ )179(نِ فَاتَّقُواْ 

الَّ ْجٍر  إِْن أَْجِرَى إِ َو َما أََسلُُكْم َعلَْيِه ِمْن أَ 
)180(اْلعَالَِمينَ    َربّ   َعلىَ 

سورةُ الشُّعَرَاء



١٦

شُعَيْبٌو هاأليكأَصحْابُ 

سورةُ الشُّعَرَاء

َن َال تَُكونُواْ مِ  أَْوفُواْ اْلَكْيَل وَ * 
)181(اْلُمْخِسِرينَ 

اِس َو ِزنُواْ بِاْلِقْسطَ 
)182(اْلُمْستَِقيمِ 



١٧

شُعَيْبٌو هاأليكأَصحْابُ 

َو َال  اَس أَْشيَاَءُهمْ َو َال تَْبَخُسواْ النَّ 
)183( ُمْفِسِدينَ تَْعثَْواْ فِى اْألَْرِض 

لَّةَ قَُكْم َو اْلِجبِ َو اتَّقُواْ الَِّذى َخلَ 
ِلينَ  )184(اْألَوَّ

سورةُ الشُّعَرَاء



١٨

شُعَيْبًاهُمْ وأَخَو مَدْيَنَ 

اَل قَ ُشعَْيبًا   مْ َأَخاهُ َمْديََن   إِلىَ َو * 
َ اقَْوِم يَ  َّ ْن إِ اْعبُُدواْ  َالٍه  َما لَُكم ّمِ

  اْلِمْكيَاَل وَ َو َال تَنقُُصواْ َغيُرهُ  
   م بَخيٍر َو إِنىّ أََرئكُ    اْلِميَزاَن  إِنىّ 

يطٍ أََخاُف َعلَْيُكْم َعذَابَ  )84( يَْوٍم محُّ

هودسورةُ 



١٩

شُعَيْبٌو هاأليكأَصحْابُ 

ِرينَ قَالُواْ إِنََّما أَنَت ِمَن اْلُمسَ  )185(حَّ

ثْ   لَِمَن لُنَا َو إِن نَُّظنُّكَ َو َما أَنَت إِالَّ بََشٌر ّمِ
)186(اْلَكاِذبِينَ 

َن السََّماِء إِن ُكنتَ  فَأَْسِقْط َعلَْينَا ِكَسفًا  ِمَن ّمِ
اِدقِينَ  )187(الصَّ

سورةُ الشُّعَرَاء



٢٠

شُعَيْبٌو هاأليكأَصحْابُ 

َما أَْعلَُم بِ    قَاَل َربىّ 
)188(تَْعَملُونَ 

الظُّلَِّة   ْم َعَذاُب يَْومِ فََكذَّبُوهُ فَأََخذَهُ 
)189(ْوٍم َعِظيمٍ إِنَّهُ كاََن َعذَاَب يَ 

سورةُ الشُّعَرَاء



٢١

شُعَيْبٌو هاأليكأَصحْابُ 

ةً  َو َما كاََن إِنَّ فِى ذَاِلَك الَيَ 
ْؤِمنِينَ  )190(أَْكثُرُهم مُّ

ْلعَِزيُز َو إِنَّ َربََّك لُهَو ا
ِحيمُ  )191(الرَّ

سورةُ الشُّعَرَاء



٢٢

شُعَيْبًاهُمْ وأَخَو مَدْيَنَ 

اْلِقْسِط  َو اَل َو اْلِميَزاَن بِ َو يَاقَْوِم أَْوفُواْ اْلِمْكيَ 
ْواْ فِى يَاَءُهْم َو َال تَْعثَ َال تَْبَخُسواْ النَّاَس أَشْ 

)85(اْألَْرِض ُمْفِسِدينَ 

 ِ َّ ْؤِمنِ َخيٌر لَّكُ بَِقيَُّت  يَن  َو َما ْم إِن ُكنتُم مُّ
)86(أَنَا َعلَْيُكم بَحِفيظٍ 

هودسورةُ 



٢٣

بَقِيَّتُ اللَّهِ
لَـيْكُمْ بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْـتُمْ مُـؤْمِنِينَ وَ مـا أَنَـا عَ«: تعالىقوله •

لبـائع و هـو البقية بمعنى الباقي و المراد به الربح الحاصـل ل» بِحَفِيظٍ
 الذي يبقى له بعد تمام المعاملة فيضعه في سبيل حوائجه،

٣٦٤: ، ص١٠ الميزان في تفسير القرآن، ج



٢٤

بَقِيَّتُ اللَّهِ
ــم يوضــع بالقصــد األول علــى أســاس و • ــة و إن ل ذلــك أن المبادل

اة، فـإذا االسترباح، و إنما كان الواحد منهم يقتني شيئا من متاع الحيـ
اع آخـر كان يزيد على ما يحتاج إليه بدل الزائد المستغنى عنه من مت

يحتاج إليه و ال يملكه 

٣٦٤: ، ص١٠ الميزان في تفسير القرآن، ج



٢٥

بَقِيَّتُ اللَّهِ
تسـب أخذت نفس التجارة و تبديل األمتعة من األثمان حرفـة يكثم •

د أو بها المال و يقتني بها الثروة فأخذ الواحد منهم متاعا من نوع واح
أس أنواع شتى و عرضه على أرباب الحاجة للمبادلة، و أضاف إلـى ر

بذلك  ماله فيه شيئا من الربح بإزاء عمله في الجمع و العرض و رضي
الناس المشترون لما فيه من تسهيل أمر المبادلة عليهم 

فطـرتهم  في تجارته ربح مشروع يرتضـيه المجتمـع بحسـبفللتاجر •
.حياته يقوم معيشته و يحول إليه ثروة يقتنيها و يقيم بها صلب

٣٦٤: ، ص١٠ الميزان في تفسير القرآن، ج



٢٦

بَقِيَّتُ اللَّهِ
طرتكم أن الربح الذي هو بقية إلهية هداكم اهللا إليه من طريق ففالمراد •

 هو خير لكم من المال الـذي تقتنونـه مـن طريـق التطفيـف و نقـص
المـال  المكيال و الميزان إن كنتم مؤمنين فإن المؤمن إنما ينتفـع مـن

ال  بالمشروع الذي ساقه اهللا إليه من طريق حله، و أما غير ذلك ممـا
لـه فيـه و ال  يرتضيه اهللا و ال يرتضيه الناس بحسب فطرتهم فال خيـر

.حاجة له إليه

٣٦٤: ، ص١٠ الميزان في تفسير القرآن، ج



٢٧

شُعَيْبًاهُمْ وأَخَو مَدْيَنَ 

ِى أَن نَُّكْم ِشقَاقَو يَاقَْوِم َال يَجِرمَ 
ثُْل مَ  نُوحٍ  ا أََصاَب قَْومَ يُِصيبَُكم ّمِ

َما  ْوَم َصِلحٍ  وَ أَْو قَْوَم ُهوٍد أَْو قَ 
نُكم بِ  )89(بَِعيدٍ قَْوُم لُوٍط ّمِ

هودسورةُ 



٢٨

بِبَعِيدمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُم 
مـانهم و أي ال فصل كثيرا بين ز» وَ ما قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ«: قولهو •

ثة قـرون، زمانكم و قد كانت الفاصلة الزمانية بين القومين أقل من ثال
.و قد كان لوط معاصرا إلبراهيم ع و شعيب معاصرا لموسى ع

٣٧٣: ، ص١٠ الميزان في تفسير القرآن، ج



٢٩

ْحمنِ  ِ الرَّ َّ ِحيمِ بِْسِم   الرَّ

﴾1طسم ﴿

﴾2 اْلُمبِيِن ﴿تِْلَك آيَاُت اْلِكتَابِ 

الشُّعَرَاءسورةُ 



٣٠

القرآن

)192(اْلعَالَِمينَ    َو إِنَّهُ لَتَنِزيُل َربّ 

وُح اْألَمِ  )193(ينُ نََزَل بِِه الرُّ

)194(ِمَن اْلُمنِذِرينَ  قَْلبَِك ِلتَُكونَ   َعلىَ 
سورة الشعراء



٣١

القرآن

بِينٍ     بِِلَساٍن َعَربىِ  )195(مُّ

)196(ِلينَ َو إِنَّهُ لَِفى ُزبُِر اْألَوَّ 

ْم َءايَةً أَ  بَنِى إِْسَر  ن يَْعلََمهُ ُعلََمُؤاْ أَ َو لَْم يَُكن لهُّ
)197(ِءيلَ 

سورة الشعراء



٣٢

القرآن

ْلنَاهُ َعل بَْعِض   ىَ َو لَْو نَزَّ
)198(اْألَْعَجِمينَ 

ا َكانُواْ بِِه فَقََرأَهُ َعلَْيِهم مَّ 
)199(ُمْؤِمنِينَ 

سورة الشعراء



٣٣

قالُوا لَْو اً أَْعَجِميا لَ َو لَْو َجعَْلناهُ قُْرآن«
لَْت آياتُهُ َء أَ  َربِيٌّ ْعَجِميٌّ َو عَ ال فُّصِ

 وا ُهدًى َو ِشفاٌء وَ قُْل ُهَو ِللَِّذيَن آَمنُ 
 َو ي آذانِِهْم َوْقرٌ الَِّذيَن ال يُْؤِمنُوَن فِ 

.44: السجدة حم: »ُهَو َعلَْيِهْم َعًمى



٣٤

الْمُجْرِمِينَ

)200(وِب اْلُمْجِرِمينَ َكذَاِلَك َسلَْكنَاهُ فِى قُلُ 

ُواْ اْلعََذاَب يَرَ   َال يُْؤِمنُوَن بِِه َحتىَ 
)201(اْألَِليمَ 

)202( يَْشعُُرونَ فَيَأْتِيَُهم بَْغتَةً َو ُهْم الَ 

سورة الشعراء


