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٢

شُعَيْبٌو هاأليكأَصحْابُ 

َكِة َكذََّب أَصَحاُب لَيْ 
)176(اْلُمْرَسِلينَ 

 أَ َال إِْذ قَاَل لُهْم ُشعَْيبٌ 
َّقُونَ  )177(تَت

سورةُ الشُّعَرَاء



٣

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



٤

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 



٥

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 



٦

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 



٧

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



٨

شُعَيْبٌو هاأليكأَصحْابُ 

سورةُ الشُّعَرَاء

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

اِس َو ِزنُواْ بِاْلِقْسطَ 
)182(اْلُمْستَِقيمِ 



٩

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



١٠

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 



١١

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



١٢

شُعَيْبٌو هاأليكأَصحْابُ 

َما أَْعلَُم بِ    قَاَل َربىّ 
)188(تَْعَملُونَ 

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

سورةُ الشُّعَرَاء



١٣

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



١٤

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 



١٥

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



١٦

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



١٧

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



١٨

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



١٩

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 



٢٠

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



٢١

القرآن

)192(اْلعَالَِمينَ    َو إِنَّهُ لَتَنِزيُل َربّ 

وُح اْألَمِ  )193(ينُ نََزَل بِِه الرُّ

)194(ِمَن اْلُمنِذِرينَ  قَْلبَِك ِلتَُكونَ   َعلىَ 
سورة الشعراء



٢٢

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



٢٣

القرآن

ْلنَاهُ َعل بَْعِض   ىَ َو لَْو نَزَّ
)198(اْألَْعَجِمينَ 

ا َكانُواْ بِِه فَقََرأَهُ َعلَْيِهم مَّ 
)199(ُمْؤِمنِينَ 

سورة الشعراء



٢٤

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



٢٥

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



٢٦

الْمُجْرِمِينَ

 فَيَقُولُواْ َهْل نَحنُ 
)203(ُمنَظُرونَ 

)204(تَْعِجلُونَ أَ فَبِعََذابِنَا يَسْ 

سورة الشعراء



٢٧

الْمُجْرِمِينَ

تَّعْ  )205(نَاُهْم ِسنِينَ أَ فََرَءْيَت إِن مَّ

ا كاَنُواْ يُ  )206(وَعُدونَ ثُمَّ َجاَءُهم مَّ

ا كاَنُو  َما أَْغنىَ  )207(اْ يَُمتَّعُونَ َعنُهم مَّ
سورة الشعراء



٢٨

الْمُجْرِمِينَ

ا يٍَة إِالَّ لهَ َو َما أَْهلَْكنَا ِمن قَرْ 
)208(ُمنِذُرونَ 

)209(ِلِمينَ َو َما ُكنَّا ظَ   ِذْكَرى

سورة الشعراء



٢٩

الشَّيَاطِينُ

لَْت بِِه الشَّ  )210(يَاِطينُ َو َما تَنزَّ

)211(ْستَِطيعُونَ َو َما يَنبَِغى لُهْم َو َما يَ 

)212(ْعُزولُونَ إِنَُّهْم َعِن السَّْمعِ لَمَ 
سورة الشعراء



٣٠

النبي األعظم صلي اهللا عليه و آله

 ِ َّ   إَِالًها َءاَخرَ فََال تَْدُع َمَع 
)213(ذَّبِينَ فَتَُكوَن ِمَن اْلُمعَ 

)214(اْألَْقَربِينَ  َو أَنِذْر َعِشيَرتَكَ 

سورة الشعراء



٣١

الْأَقْرَبِينَعَشِيرَتَكَ أَنذِرْ 

فَ الْـأَوْدِيُ -»٤٠٤«•  قَالَ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يُوسـُ
 لَمَّـا نَزَلَـتْ هَـذِهِ الْآيَـةُ  مُعَنْعَناً عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ]  الْأَزْدِيُ[

 وَ اخْفِـضْ جَناحَـكَ.  الْـأَقْرَبِينَ  وَ أَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ  عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص
 قَالَ رَسُولُ اللَّـهِ ص عَرَفْـتُ إِنْ بَـدَأْتُ بِهَـا  لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

]  ع[ئِيلُ مَا أَكْرَهُ فَصَمَتُّ عَلَيْهَا حَتَّى أَتَانِي جَبْرَ]  فِيهِمْ[قَوْمِي رَأَيْتُ مِنْهُمْ 
رَبُّكَفَقَالَ لِي يَا مُحَمَّدُ إِنَّكَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ مَا أُمِرْتَ بِهِ عَذَّبَكَ 

٣٠٠: تفسير فرات الكوفي، ص



٣٢

الْأَقْرَبِينَعَشِيرَتَكَ أَنذِرْ 
 فَدَعَانِي رَسُولُ اللَّهِ ص فَقَالَ لِي يَـا عَلِـيُّ إِنَّ اللَّـهَ قَـدْ]  ع[قَالَ عَلِيٌّ  •

]  هُمْ بَادَأْتُهُمْأَبْدَأْتُ[أَمَرَنِي أَنْ أُنْذِرَ عَشِيرَتِيَ الْأَقْرَبِينَ فَعَرَفْتُ إِنْ أَبْدَأْ بِهِمْ 
مَتُّ عَـنْ ذَلِـكَ  حَتَّـى أَتَـانِي ] عَلَيْهَـا[بِذَلِكَ رَأَيْتُ مِنْهُمْ مَا أَكْرَهُ فَصـَ

بُّـكَ جَبْرَئِيلُ فَقَالَ لِي يَا مُحَمَّدُ إِنَّكَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ مَا أُمِرْتَ بِهِ عَذَّبَكَ رَ
اً مِـنْ  فَاصْنَعْ لَنَا يَا عَلِيُّ رِجْلَ شَاةٍ عَلَى صَاعٍ مِنْ طَعَامٍ وَ أَعِدَّ لَنَا عُسـّ

الْمُطَّلِبِلَبَنٍ ثُمَّ اجْمَعْ لِي بَنِي عَبْدِ 

٣٠٠: تفسير فرات الكوفي، ص



٣٣

الْأَقْرَبِينَعَشِيرَتَكَ أَنذِرْ 
وْ أَ] رَجُلًـا[فَفَعَلْتُ فَاجْتَمَعُوا لَهُ وَ هُمْ يَوْمَئِذٍ أَرْبَعُـونَ رَجُلًـا يَزِيـدُونَ  •

كَـافِرُ يَنْقُصُونَهُ فِيهِمْ أَعْمَامُهُ الْعَبَّاسُ وَ حَمْزَةُ وَ أَبُو طَالِبٍ وَ أَبُو لَهَـبٍ الْ
ولُ ا] بِجَفْنَةٍ[فَقَدَّمْتُ إِلَيْهِمُ الْجَفْنَةَ ]  الخبيث[فَجِئْتُ  للَّـهِ ص فَأَخَـذَ رَسـُ

الَ كُلُـوا مِنْهَا جَذْبَةَ لَحْمٍ فَنَتَفَهَا بِأَسْنَانِهِ ثُمَّ رَمَى بِهَا فِي نَوَاحِيهَا ثُـمَّ قَـ
مْ وَ اللَّـهِ بِاسْمِ اللَّهِ فَأَكَلَ الْقَوْمُ حَتَّى نَهِلُوا عَنْهُ مَا يَرَوْنَ إِلَّا آثَارَ أَصَابِعِهِ

مِثْلَهَاإِنَّ الرَّجُلَ لَيَأْكُلُ 
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٣٤

الْأَقْرَبِينَعَشِيرَتَكَ أَنذِرْ 
]  ربالقـ[قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص اسْقِهِمْ يَا عَلِيُّ فَجِئْتُ بِـذَلِكَ الْقَعْـبِ ثُمَّ  •

رَبُ فَشَرِبُوا مِنْهُ حَتَّى نَهِلُوا جَمِيعاً وَ ايْمُ اللَّهِ إِنْ كَانَ الرَّجُلُ مِـنْهُمْ لَيَ شـْ
مِثْلَهُ 
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٣٥

الْأَقْرَبِينَعَشِيرَتَكَ أَنذِرْ 
بٍ إِلَـى أَبُو لَهَ]  سَبَقَهُ بدأت[أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ يَتَكَلَّمَ تَذَرَّبَ فَلَمَّا •

احِبُكُمْ فَتَفَرَّقُـو]  بِهَذِهِ أسـحركم[الْكَلَامِ فَقَالَ لَهَدَّ مَا سَحَرَكُمْ  ا وَ لَـمْ صـَ
]  ص[يُكَلِّمْهُمْ رَسُولُ اللَّهِ 
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٣٦

الْأَقْرَبِينَعَشِيرَتَكَ أَنذِرْ 
لَ الَّذِي قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ص يَا عَلِيُّ أَعِدَّ لِي مِثْ] كالغد[كَانَ الْغَدُ فَلَمَّا •

نِي كُنْتَ صَنَعْتَ بِالْأَمْسِ مِنَ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ فَإِنَّ هَذَا الرَّجُلَ قَـدْ بَـدَرَ
نَ ولُ إِلَى مَا سَمِعْتَ قَبْلَ أَنْ أُكَلِّمَ الْقَوْمَ فَفَعَلْتُ ثُمَّ جَمَعْتُهُمْ لَهُ فَصـَ عَ رَسـُ

قَيْتُهُمْ رِبُوا اللَّهِ ص كَمَا صَنَعَ بِالْأَمْسِ فَأَكَلُوا حَتَّى نَهِلُوا عَنْهُ ثُـمَّ سـَ  فَشـَ
لُ حَتَّى نَهِلُوا عَنْهُ مِنْ ذَلِكَ الْقَعْبِ وَ ايْمُ اللَّهِ إِنْ كَانَ الرَّجُلُ مِـنْهُمْ لَيَأْكُـ

] وَ يَشْرَبُ مِثْلَهَا[مِثْلَهَا 
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٣٧

الْأَقْرَبِينَعَشِيرَتَكَ أَنذِرْ 

ابّاً  ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِنِّي وَ اللَّهِ مَـا أَعْلَـمُ• شـَ
تُكُمْ بِأَمْرِ مِنَ الْعَرَبِ جَاءَ قَوْمَهُ بِأَفْضَلَ مِمَّا جِئْتُكُمْ بِهِ إِنِّي قَدْ جِئْ] شَبَاباً[

 الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ فَأَيُّكُمْ يَكُونُ وَزِيرِي عَلَى أَمْرِي هَـذَا عَلَـى أَنْ يَكُـونَ
نّاً وَ أَخِي وَ وَلِيِّي فَأَحْجَمَ الْقَوْمُ عَنْهُ قَالَ عَلِيٌّ فَقُلْتُ وَ إِنِّي لَأَحْدَثُهُمْ سـِ 

يَـا  عَيْناً أَنَا]  أَرْفَقُهُمْ أرقصهم[أَحْمَشُهُمْ سَاقاً وَ أَعْظَمُهُمْ بَطْناً وَ أَرْمَصُهُمْ 
مَّ قَـالَ رَسُولَ اللَّهِ أَنَا أَكُونُ وَزِيرَكَ عَلَى ذَلِكَ فَأَخَذَ النَّبِيُّ ص بِعُنُقِي ثُ

وْمُ الْقَـ]  فَتَفَـرَّقَ[إِنَّ أَخِي هَذَا وَ وَلِيِّي فَاسْمَعُوا لَهُ وَ أَطِيعُوا قَـالَ فَقَـامَ 
 يعيَتَضَاحَكُونَ وَ يَقُولُونَ لِأَبِي طَالِبٍ قَدْ أُمِرْتَ أَنْ تَسْمَعَ لَهُ وَ تُطِ
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٣٨

النبي األعظم صلي اهللا عليه و آله

َك ِمَن َمِن اتَّبَعَ َو اْخِفْض َجنَاَحَك لِ 
)215(اْلُمْؤِمنِينَ 

ا  بَِرى   ْل إِنىّ فَإِْن َعَصْوَك فَقُ  مَّ ٌء ّمِ
)216(تَْعَملُونَ 
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٣٩

النبي األعظم صلي اهللا عليه و آله

ِحيمِ َعلَى اْلعَزِ    َو تََوكلَ  )217(يِز الرَّ

)218(قُومُ الَِّذى يََرئَك ِحيَن تَ 

)219(اِجِدينَ َو تَقَلُّبََك فِى السَّ 

)220(عَِليمُ إِنَّهُ ُهَو السَِّميُع الْ 
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٤٠

تَنزَّلُ الشَّيَاطِينُمَن   عَلىَ

ُل الشَّيَاطِ َمن تَ   َهْل أُنَبِّئُُكْم َعلىَ  )221(ينُ نزَّ

ُل َعلىَ  )222( أَثِيمٍ أَفَّاكٍ     كلُ   تَنزَّ

)223(ُهْم َكاِذبُونَ يُْلقُوَن السَّْمَع َو أَْكثرُ 
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٤١

الشُّعَرَاءُ

)224(عُُهُم اْلغَاُونَ َو الشُّعََراُء يَتَّبِ 
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