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، معنى التطفیف وعقابھ ٠٦ – ٠١تفسیر اآلیات    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ، معنى التطفیف وعقابھ ٠٦ – ٠١تفسیر اآلیات  - ١الدرس : 

٢٦-١٠-١٩٨٤  

  السورة التالیة تتحدَّث عن نوعٍ من عالقات الناس بعضھم ببعض :

  ﴿ َوْیٌل ِلْلُمَطِفِّفیَن ﴾

قال بعض علماء التفسیر: ھذه السورة تتحدَّث عن نوعٍ من عالقات الناس بعضھم ببعض، وقد جاءت   

بین السور المكیة التي تتحدث عن اإلیمان با� عزَّ وجل، فلو دققت في موضوع ھذه السورة لوجدتھ 

  مغایراً لكل السور المكیة التي جاءت قبلھا والتي جاءت بعدھا.

سیر إن ھذه السورة جاءت بھذا الشكل تأكیداً إلى أن التقصیر في حٍق صغیٍر من قال بعض علماء التف  

حقوق البشر موجٌب للھالك، فكیف التقصیر بأكبر حٍق من حقوق اإللھ!! إذا طففت في الوزن أو في 

الكیل فھذا موجٌب للھالك یوم القیامة، فكیف إذا أنكرت الخالق؟ فحكمة مجيء ھذه السورة في الجزء 

یر من كتاب هللا حیث الحدیث عن السماوات واألرض، والحدیث عن الیوم اآلخر، والحدیث عن األخ

عظمة هللا عزَّ وجل، وكلُّكم یعلم أن السور المكیة ترِسّخ اإلیمان با� عزَّ وجل، فكیف جاءت ھذه السورة 

ئیة جاریٍة بین الناس، وسط سور عدیدة تتحدَّث عن هللا عزَّ وجل بینما ھذه السورة تتحدث عن عالقة جز

  أال وھي التطفیف؟

قال بعض علماء التفسیر: إذا كان التقصیر الیسیر في حّق إنساٍن یوجب الھالك، فكیف بالتقصیر الكبیر   

في حق هللا عزَّ وجل؟ ما حقُّ اإلنسان علیك؟ ال شيء، حقُّھ أن تعطیھ بضاعةً بھذه القیمة، فإذا قللت من 

ا، أو من كیلھا، أو من حجمھا فقد قصَّرت في حِقّھ ولو كان ھذا التقصیر نوع البضاعة، أو من وزنھ

ر لك الشمس والقمر والنجوم فكیف تنكره؟! وكیف  طفیفاً، أما حقُّ هللا علیك وقد خلقك من نطفٍة وسخَّ

تجحد فضلھ؟ وكیف تعصي أمره؟ وكیف ال تنتظر حسابھ؟ إنھا مفارقة حادة، فإذا قصَّرت تقصیراً یسیراً 

ي حق إنسان فھذا موجٌب للھالك، فكیف إذا قصَّرت في حق هللا الذي خلقك ولم تكن شیئاً؟! ھذا موجٌب ف

  للشقاء األبدي.

  معنى التطفیف :

  ربنا سبحانھ وتعالى یقول:  

  ﴿ َوْیٌل ِلْلُمَطِفِّفیَن ﴾
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، قلقل، المطففون جمع ُمَطِفّف، والمطفف اسم فاعل من طفََف، وطفف ثنائي مضعَّف مثل زلزل  

  عسعس، طفف.. فطفف بمعنى قَلَّل، والشيء الطفیف الشيء القلیل.

أي لو أن اإلنسان وزن وزنة ولم تتوازن العین بالعین فھذا مطفف، وِمَن الذي یُذِھب العدالة أو یجرحھا   

دة تطفیٌف بتمرة، فإذا كنت قد بعت كیلو غراماً من التمر وكان الوزن أقل من الوزن الصحیح بتمرة واح

  فھذا مما یجرح العدالة، فالتطفیف لھ أمثلة كثیرة وال سیّما في عصرنا.

فأنا بقدر اإلمكان قد جمعت بعض األمثلة التي نعانیھا، والتي وصلت إلى علمي، والمخفي أعظم، بعض   

  األمثلة التي نعاینھا، ھذه سورة من كتاب هللا:

  ﴿ َوْیٌل ِلْلُمَطِفِّفیَن ﴾

عاني منھا، وزیادة، مثالً كم من األبنیة التي انھارت بسبب وضع المتعّھد إسمنتاً أقل تعالج األمثلة التي ن  

من الكمیة التي فرضھا المھندس؟ فالمتر المكعب من الخرسانة المسلحة یلزمھ وضع سبعة أكیاس من 

عون اإلسمنت، فقام ھو بوضع خمسة فقط، وبعد فترة من الزمن انھار البناء، فإذا مات ثالثون أو أرب

ً فأصبح ال شيء، ھذا الشيء الكبیر َمن المسؤول عنھ؟ وبرقبة َمْن؟  شخصاً، وكان ثمُن كل بیت ملیونا

برقبة المطفف، فالتطفیف قد یكون باإلسمنت، وھناك تطفیٌف بالحدید كذلك، وھناك تطفیف بفترة 

 مفعوٍل، ویبیعھ صالحیة اإلسمنت، فیكون قد مضى على انتھاء صالحیتھ فترة زمنیة طویلة فأصبح بال

بالسعر نفسھ لإلسمنت الجید، فلدینا تطفیف عدد وتطفیف نوع، ھذا النوع لیس بھذا السعر فھذا تطفیف 

ً الذین یشترون من الفالَّحین بعض الحاجات، یشتریھا أحدھم بوضعٍ ویبیعھا بوضعٍ  باألسعار، أحیانا

البائع أوقیتان فیضعھما عنده، ویحاسب آخر، فقد ذكر لي شخص أن الجوز یشترى بالمنخل فیُْنَخل مع 

الفالح على الصافي، ویبیع الجزء الذي وضعھ عنده لبائعي الحلویات، فھذا تطفیف، ویقول لك: ھذا 

  عرف ومصلحة، وھكذا الترتیب.

  تقلیل الكم وتخفیض النوع والغش وعدم اإلتقان یدخل في ھذه اآلیة :

نقیص نوع، وكل عملیة غش، وكل عملیة عدم إتقان، فقد كل عملیة تنقیص وزن، أو تنقیص كیل، أو ت  

  وجدُت أن تقلیل الكم وتخفیض النوع والغش وعدم اإلتقان یدخل في ھذه اآلیة:

  ﴿ َوْیٌل ِلْلُمَطِفِّفیَن ﴾

ً یقوم مصِلّح السیارات بتوفیر جزء من الوقت، فیسرع في إصالح السیارة، فیسبب كارثة    أحیانا

ال یضبط عملھ قبل أن یسِلّم ھذه السیارة ألصحابھا، فیسبب حادثاً كبیراً یموت ألصحاب ھذه السیارة، ف

فیھ خمسة أشخاص مثالً، فھو مطفف ال یحاسب على ھذا التقصیر، ولكن یحاسب على موت ھؤالء 

  الخمسة بسبب التقصیر:
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  ﴿ َوْیٌل ِلْلُمَطِفِّفیَن ﴾

ده، وقال لصانعھ: ركب وشدَّ البراغي على فبتقدیره أنّھ وفَّر الوقت ویتسامر مع ضیف یتسامر عن  

اإلطارات، وجاء صاحب السیارة فقال لھ: السیارة جاھزة فخذھا، ھذا مطفف، وأحیاناً یوفِّر جھده فھو 

  كذلك مطفف.

أحیاناً الطبیب یعطي المریض إبرة من الماء المقطَّر، فیأخذ من المریض أجرتھ خمسة وعشرین، وثمن   

فقبض أربعین لیرة من جرائھا، ولكن الماء المقطَّر ثمن اإلبرة منھ عشر  اإلبرة خمس عشرة لیرة،

قروش، أو ربع لیرة، وقد أوقع المریض تحت الوھم، ویظن نفسھ قد انتعش بھذه اإلبرة وشعر بنشاط 

وھي إبرة من الماء المقطَّر وال قیمة لھا، فھذا تطفیف وھو أحد أنواع السرقة. أحیاناً أحد المحامین یعلم 

ً أن ھذه الدعوى خاسرة، ألن كل القوانین واالجتھادات وآراء محكمة النقض ضد ھذه القضیة،  جازما

ومع ذلك یقبل تسلُّم الدعوى، على نیَّة أن یتقاضى أجراً إلى أن یُفَضح األمر، فتطول الفترة إلى خمس أو 

  ي داخل في ھذه اآلیة:ست سنوات، ویكون قد ابتزَّ موكلھ ابتزازاً فاحشاً وحراماً، وھذا المحام

  ﴿ َوْیٌل ِلْلُمَطِفِّفیَن ﴾

ً طبیب یأتیھ مریٌض، فلم یفھم مرضھ ولم یستطع تشخیصھ، ولھ زمیٌل مختٌص بھذا المرض،    أحیانا

فیعطي المریض مسِكّنات على أن یراجعھ بعد أسبوع مثالً، فھذا التصرف كلَّھ ابتزاز، وھذا الطبیب 

  داخل في مفھوم ھذه اآلیة:

  ﴿ َوْیٌل ِلْلُمَطِفِّفیَن ﴾

  وكان علیھ أن یرشده إلى زمیلھ الطبیب المختص لیعالجھ.  

  التقلیل من التطفیف :

من التطفیف التقلیل إذا قلَّلت حقَّ ھذا اإلنسان شیئاً یسیراً فأنت مطفف، فإذا قلَّلت الكمَّ، أو قللت النوع،   

  قان والغّش والتقلیل واإلساءة من التطفیف:أو قللت العدد، أو غششت، أو لم تتقن، فعدم اإلت

  ﴿ َوْیٌل ِلْلُمَطِفِّفیَن ﴾

وأحیاناً الطبیب یكِلّف المریض بإجراء ثمانیة تحالیل مثالً، والمریض بحاجة إلى تحلیل واحد، ویكون   

ا تبقى ھذا الطبیب متفقاً مع محلل اتفاقاً شفویاً أن المطلوب من التحالیل ھو المكتوب في أول القائمة وم

من الثمانیة غیر مطلوب، وھذا الفرق نتقاسمھ بیننا مناصفة، ویقول لك: الحیاة شطارة، من قال لك إنَّھا 

شطارة؟ ھذه سرقة، فھذا المریض بحاجة إلى تحلیل نسبة الكولیسترول فقط، فیكتب لھ الطبیب ثمانیة 

ذا المحلل حلّل أول مادة، وألقى تحالیل، ویزكي لھ محلالً لثقتھ بھ، وینصحھ بالذھاب إلى مختبره. ھ
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الباقي في الحاویة، وطلب منھ مئة وعشرین لیره سوریة، في حین أن التحلیل كلّفھ عشر لیرات، والمئة 

  مناصفة، فیعدَّ ھذا الطبیب نفسھ ذكیاً، وھو یصلي أیضاً:

  ﴿ َوْیٌل ِلْلُمَطِفِّفیَن ﴾

  أمثلة أخرى من حیاتنا الیومیة عن التطفیف :

ً تكون للعبوة وزن كبیر وھذا تطفیف أیضاً، أنت ماذا اشتریت؟ یشتري ص   افیاً، ویبیع قائماً، فأحیانا

اشتریت صافیاً، وكیف بعت؟ بعَت قائماً، أحیاناً یوزن شيء ثمین بورق سمیك، أصبح سعر كیلو الورق 

  بمئة وخمسین لیرة، فھذا تطفیف كذلك، ألنھ باع الورق بسعر البضاعة المباعة.

   ً تكون أشیاء توزن بالمثاقیل، والمروحة تشتغل، فھذه المروحة یتوجھ ھواؤھا إلى كفة البضاعة  أحیانا

  فترجح:

  ﴿ َوْیٌل ِلْلُمَطِفِّفیَن ﴾

أحیاناً یقول لك: صِلّح لنا ھذه القطعة من الذھب، فتقص من طرفین وتلحم، ھذا الوزن الذي نقص من   

اخل في التطفیف، ویقول: ھذا عرف، من قال بھذا؟ إذا القطعة ثمنھ یساوي خمسین لیرة مثالً، فھذا د

كلفك أحد الناس بتصلیح قطعة ذھبیة، فمن الممكن أْن تقص قطعة من ھنا وقطعة من ھناك وتلحمھا، 

وھذا الفرق قد یكون حلقة في سلسلة یبلغ سعرھا خمسین لیرة أو خمسة وعشرین، إن هللا قال: تطفیف، 

  نھا لیرة واحدة.ولم یقل تكفیر، حتى لو كان ثم

بعض المصِلّحین یفتح خزان الوقود بالسیارة، ویأخذ منھ صفیحتین لغسل المحرك، فیضع صفیحة من 

البنزین في سیارتھ، ویغسل المحرك بالصفیحة األخرى، وثمن صفیحة البنزین أربعمئة لیرة، فھذا داخل 

  في اسم:

  ﴿ َوْیٌل ِلْلُمَطِفِّفیَن ﴾

بائع األقمشة عندما یشتري القماش یشتریھ مرخیاً، تجد القماش منحنیاً على المتر، وإذا أراد بیعھ یظل   

  یشده حتى آخر مدى لھ، وھذا داخل في التطفیف:

  ﴿ َوْیٌل ِلْلُمَطِفِّفیَن ﴾

ھل، فإذا فأنت اشتریت القماش مشدود فبعھ مشدوداً، وإذا اشتریتھ مرخیاً فبعھ مرخیاً، وفي الشراء یُتسا  

زاد مقداٌر فال یدخل الزیادة في الحساب، ویقول لك: طول الثوب ثمانیة وعشرون متراً فقط، وعندما 

  یبیع الثوب نفسھ یبیعھ بطول ثمانیة وعشرین متراً وأربعین سنتیمتراً، فھذا أیضاً داخل في التطفیف:

  ﴿ َوْیٌل ِلْلُمَطِفِّفیَن ﴾
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  یة :معظم مصالح العباد داخلة في ھذه اآل

ً یكون ھناك تعھد لتقدیم طعام مثالً ألُناس فقراء، أو تقدیم ھدایا للذین یلتھمون الطعام، وتقدَّم    أحیانا

نصف الكمیة، بالتعھد یكون المقدار مئتا غرام من اللحم بالصرة مثالً، ویقدم مئة غرام من اللحم فقط بدل 

ن الفرق كبیراً، ھذا في قوت العباد، واسمھ المئتین، ویكون ھذا التعھد لمئتي شخص أو لخمسمئة، فیكو

كذلك تطفیف، فأنت قد أخذت ثمن الصرة خمس لیرات أو عشر لیرات مقابل مئتي غرام من اللحم، أو 

مئة غرام، ولیس خمسین غراماً، ویقول لَمن یعترض: من استلم مني رضي بذلك، لكن هللا ال یرضى 

  عن ذلك، فدخل في اآلیة:

  ِفیَن ﴾﴿ َوْیٌل ِلْلُمَطِفّ 

ً فقط، لماذا؟ ونصف ھذه الكمیة    أكثر المطاعم إن طلبت أوقیة من اللحم یعطیك مئة وخمسین غراما

المقدمة دھناً، وھذا الدھن یُمزج بالرئة الحمراء لتصبغ الدھن باللون األحمر، فالرئة توضع مع الدھن، 

ن األوقیة أربعون لیرة، أو ویصبح كل لون اللحم أحمر، ویضع مئة وخمسین غراماً، ویقول لك: ثم

  نحوھا، فھؤالء أصحاب المطاعم دخلوا في اآلیة:

  ﴿ َوْیٌل ِلْلُمَطِفِّفیَن ﴾

وحتى یربح صانع الطحینة لیرة واحدة زیادة عن السعر یضع فیھا إسبیداج ویقول لك: ھذه طحینة   

عام المسلمین، یدخل بیضاء أغلى بلیرة ونصف، فھذا السبیداج یدخل في صناعة الدھانات، والطحینة ط

إلى المعدة، ویسبب أمراضاً خبیثة، وال یُھضم، ویذھب إلى الكلیة فیتعبھا ویسبب لھا التھاباً، ولكنھ باع 

الكیلو غرام منھا بإحدى عشرة لیرة ونصف، والسعر التمویني عشر لیرات، ولكن األجود أغلى قلیالً، 

  فوضع مادة اإلسبیداج وباع بإحدى عشرة لیرة ونصف:

  ﴿ َوْیٌل ِلْلُمَطِفِّفیَن ﴾

  اآلیة التالیة تشمل كل مصالحنا :

  كأن ھذه اآلیة تشمل كل مصالحنا، فمعظم مصالح العباد اآلن داخلة في ھذه اآلیة:  

  ﴿ َوْیٌل ِلْلُمَطِفِّفیَن ﴾

ولقد قال لي أحد األشخاص: إنَّھم یضعون في الزعتر نشارة الخشب، فالحلیب إذا ُغش بالماء فالماء ال   

یؤذي، أما النشارة فتؤذي وكذلك اإلسبیداج یؤذي، وكذلك یضع أصحاب معامل السكاكر أصبغة البالط 

  في السكاكر بدالً من األصبغة الصحیة، فھم كذلك دخلوا في اآلیة الكریمة:

  ْیٌل ِلْلُمَطِفِّفیَن ﴾﴿ وَ 
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وأصحاب محالت قطع الغیار یبیعونك قطعة مقلدة على أنھا أصلیة، فالغش تطفیف، وتقلیل الكمیة   

  تطفیف، وھبوط النوعیة تطفیف، وعدم إتقان الخدمة تطفیف.

وضع لك لتثبیت لوح زجاج مسمارین فقط، واللوح طویل فكسر لوح البلور من طرفھ، وثمنھ ثمانون   

ولتثبیتھ یحتاج ألربعة مسامیر تثبّت بشكل محكم، فإذا كان كذلك لم ینكسر البلور، وھذا داخل في  لیرة،

  التطفیف.

  فالخالصة ھي أن ربنا عزَّ وجل یعلم أن ھذا الموضوع حّساس ولھ سورة بكاملھا.  

  ترك المكافأِة من التطفیف :

لسمن الحیواني الرديء المستورد مع السمن یخلط الزیت النباتي مع البلدي، ھذا غش وتطفیف، ویخلط ا  

ً تطفیف، ویوضع زیت الكاز مع البنزین فیسبب المتاعب للسائقین، وھذا أیضاً  البلدي، وھذا أیضا

تطفیف، وھذا موضوع آخر، وقد جاء في المثل العربي: ترك المكافأة من التطفیف، فلو أردت أن أذكر 

ة النتھى الدرس كلھ ولن ننتھي من ذكر الشواھد، إذاً إْن لم شواھد أخرى على التطفیف في حیاتنا الیومی

یكن ھناك خوٌف من هللا عزَّ وجلَّ فھذا األمر جد خطیر، قال هللا سبحانھ لموسى: یا موسى خفني وخف 

  نفسك وخف من ال یخافني.

ذا التطفیف الذي فھذا الذي ال یخاف هللا عزَّ وجلَّ یفعل كلَّ شيء، أي مھما كان الذنب خطیراً یفعلھ، ھ  

تحدثت عنھ من تقلیل كمیة، أو من تخفیض نوعیة، أو عدم إتقان، أو إھمال، أو توفیر وقت أو جھد أو 

  غش، ھذا كلھ داخٌل في التطفیف وخطره كبیر.

ھناك شيٌء: ترك المكافأةِ من التطفیف، إذا خدمك إنسان خدمةً، وأنت لم تكافئھ فھذا من التطفیف، كلَّفت   

عمل، وقدمھ لك ولم یرض أن یأخذ ثمنھ، لھ مصلحة، ولھ أوالد، ولھ وقت وجھد، وھو أحب أن إنساناً ب

  یكرمك ولم یرض أن یأخذ ثمنھ، فأنت علیك أن تكافئھ بھدیة، ترك المكافأةِ من التطفیف.

ِ فَأَْعُطوهُ َوَمْن اْستَ  ِ فَأَِعیذُوهُ َوَمْن َسأَلَُكْم بِا�َّ ِ فَأَِجیُروهُ َوَمْن آتَى إِلَْیُكْم (( َمْن اْستَعَاَذ بِا�َّ َجاَر بِا�َّ

  َمْعُروفاً فََكافِئُوهُ فَِإْن لَْم تَِجُدوا فَاْدُعوا لَھُ َحتَّى تَْعلَُموا أَْن قَْد َكافَأْتُُموهُ))

  [النسائي َعْن اْبِن ُعَمَر]

واحدة؛ إن لم تجد ما تكافئھ متى لك الحق أن تقول للذي أسدى إلیك معروفاً: جزاك هللا خیراً؟ في حالة   

  بھ فادع لھ، فترك المكافأةِ من التطفیف.

ً فأرجعھ لھ متقناً، وھناك    إذا تركت المكافأة ولم ترد على اإلحسان بإحساٍن مثلھ، فإن أعارك أحٌد شیئا

ً یجلده ولو بغالف من النایلون، ولو بغالف لونھ أزرق، وأرجعھ إلیھ  أشخاٌص یزیدون، استعار كتابا
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جلداً، إّن ھذا شجعك على العمل الصالح، أّما ھذا الذي یمنع الخیر فھو الذي یُسيء لصانعي الخیر، فإذا م

  أسأت لصانع الخیر فقد منعت الخیر، وترك المكافأةِ من التطفیف.

  التطفیف المعنوّي أیضاً یدخل في اآلیة :

ً یدخل في اآلیة، االبن أحضر لزوجت   ھ غسالة، فاألم أقامت النكیر علیھ، ھناك تطفیٌف معنويٌّ أیضا

دھا الكسَل، أما إذا الصھر  لماذا؟ تقول لھ: إنھا ال تستحق، ھي صبیة، وھي تستطیع أْن تشتغل، فال تعِوّ

أحضر البنتھا غسالة فإنھا تقول: هللا یرضى على فالن! هللا یرضى علیھ! أكرم بنتنا!! لماذا ھذه التفرقة 

ي المرأة أنھا تدِلّل ابنتھا، فإذا نامت متأخرة فال مانع، وال شيء علیھا، أما في المعاملة؟ أكثر شيء یقع ف

إذا كان عندھا ِكنَّة في البیت، وكان رأُسھا یتألم، ونامت باكراً فالویل لھا، تقول لزوجھا: ھذه كسالنة، 

  وإنھا تتمارض، وال تشكو من شيء، إنھا مثل القردة، لماذا ھذا الكالم؟!

صانع تعاملھ معاملة قاسیة، أما ابنك فتخاف علیھ من الھواء لماذا؟ وھذا أیضاً تطفیف، إذا كان عندك   

  تنقصھ حقھ، ترك المكافأةِ من التطفیف.

ھناك تطفیف مادّي وتطفیٌف معنوّي، وھناك تطفیف غش، وتطفیف عدم إتقان، وھناك تطفیف تنقیص   

عي، ھذا كلھ ِمن التطفیف، هللا عزَّ وجلَّ وزن، وھناك تطفیف تنقیص كیل، وھناك تخفیض المستوى النو

  قال:

  ﴿ َوْیٌل ِلْلُمَطِفِّفیَن ﴾

أما كلمة "ویل " فقد فسرھا المفسرون بأنھا الھالك، الھالك للمطففین، فإذا طففت بحق إنسان قلیالً   

كلھا  فالویل لك، فكیف إذا تركت حق هللا كلھ؟ ال تنسوا أن ھذه السورة وردت في سیاق السوٍر المكیة،

، فإذا قصرت في حق البشِر قلیالً فالویل لك، فََكیَف إذا تركَت أو أنكرَت أو  تتحدث عن حق هللا عزَّ وجلَّ

  جحْدَت حق هللا كلَّھُ؟!!

ً یھبط بسیارتھ في طریق منحدر شدید    إذاً كلمة "ویل" أي الھالك، ومرةً فسرتھا لكم كما لو أن سائقا

ى الیسار واٍد سحیق، وینتھي الطریق بمنعطف خطر، وشعر أن المكبح جداً، على الیمین واٍد سحیق وعل

قد تعطل وال زال منطلقاً، قد یضرب نفسھ ویقول: انتھینا ومتنا. كلمة "ویل" أي تحقق الھالك، ولیس 

عنده شك وال بنسبة واحد في الملیون أنھ انتھى، وقد رأى الوادي األول والثاني، والسرعة مذھلة، 

ً ِمن أنھ انتھى، والمنعطف خطیر ، وال مجال للشك إطالقا ، ولیس معھ مكبح، فأصبح عنده یقیٌن قطعيٌّ

أرأیتم الناس الذین في ھذه الحاالت، ومن دون وعي یستخدم أحدھم الفعل الماضي، فإنھ یقوُل لك: ھلكنا، 

  یقن بالھالك.قل سنھلك! ال، بل یقول لك: ھلكنا، وقُِضي علینا، وبشكل ال ُشعوري، ھذه الفطرة، لقد أ
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  كلمة (ویل) دعاٌء من هللا تعالى على ھؤالء المطففین وھذا الدعاء قراٌر قطعي :

قال بعض المفسرین: كلمة "ویل" دعاٌء من هللا تعالى على ھؤالء المطففین، وقال بعضھم: دعاء هللا   

غیر دعاِء البشر، فدعاُء  قرار، إما أنھم ھلكوا، وإما أن هللا قضى علیھم بالھالَك، ودعاء هللا عزَّ وجلَّ 

  البشر یُستجاب وربما ال یستجاب، لكن دعاء هللاِ قراٌر قطعي..

  ﴿ َوْیٌل ِلْلُمَطِفِّفیَن ﴾

أي أن المطففین خسروا وھلكوا، وانتھى أمرھم، وكٌل منا ال یزاُل حیاً، وما دام اإلنساُن حیاً فباب التوبة   

  مفتوٌح على مصراعیھ.

ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم یَقُوُل:َعْن أَنَِس ْبِن مَ    ِ َصلَّى �َّ   اِلٍك قَاَل: َسِمْعُت َرُسوَل �َّ

ُ تَبَاَرَك َوتَعَالَى: یَا اْبَن آَدَم إِنََّك َما َدَعْوتَنِي َوَرَجْوتَنِي َغفَْرُت لََك َعلَى َما َكاَن فِ  یَك، َوَال أُبَاِلي یَا (( قَاَل �َّ

ذُنُوبَُك َعنَاَن السََّماِء ثُمَّ اْستَْغفَْرتَنِي َغفَْرُت لََك َوَال أُبَاِلي، یَا اْبَن آَدَم إِنََّك لَْو أَتَْیتَنِي اْبَن آَدَم لَْو بَلَغَْت 

  بِقَُراِب اْألَْرِض َخَطایَا ثُمَّ لَِقیتَنِي َال تُْشِرُك بِي َشْیئاً َألَتَْیتَُك بِقَُرابَِھا َمْغِفَرةً ))

  [الترمذي َعْن أَنَِس ْبِن َماِلٍك]

  ﴿ َوْیٌل ِلْلُمَطِفِّفیَن ﴾

  َمن ھُم المطففون ؟

  :   فیما یلي یبیِّن ربنا عزَّ وجلَّ َمن ھُم المطففون، قال هللا عزَّ وجلَّ

  ﴿ الَِّذیَن إَِذا اْكتَالُوا َعلَى النَّاِس یَْستَْوفُوَن ﴾

لوا من الناس، أي اشتروا منھم، اشتروا منھم كیالً، أو اشتروا لكنَّ الذي ینبغي أن یُقال: الذین إذا اكتا  

:   منھم وزناً، أو اشتروا منھم طوالً، قال هللا عزَّ وجلَّ

  ﴿ الَِّذیَن إَِذا اْكتَالُوا َعلَى النَّاِس ﴾

أي بحكم احتكار الصنف، أو بحكم القوة المادیة أو المعنویة، أو قوة المال أو الجاه أو السلطان، أي أن   

معك قوةً، ألزمت ھذا المشتري أن تأخذ منھ حقك كامالً، یا أخي أریدھا قائمة، الوزن غیر مقبول، فال 

  یعبأ بكالمك:

  ﴿ الَِّذیَن إَِذا اْكتَالُوا َعلَى النَّاِس ﴾

اني على االستعالء، استخدام ربنا الفعل (اكتال على) وعدم استخدامھ (اكتال من) إشارةً إلى أن من مع  

  (اكتال على) بمعنى ألزم المشتري البائع أن یقدم لھ حقھُ كامالً:

  ﴿ الَِّذیَن إَِذا اْكتَالُوا َعلَى النَّاِس یَْستَْوفُوَن ﴾
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أخي أن البضاعة علیھا مصاریف، وأیضاً سافرنا سفرة حقھم بكاملھ، فإنھ یدخل في ھذه إن ادَّعیت یا   

ووجب علیك مصروٌف، وقد خسرُت في ھذه الحالة، والحقیقة أنك سافرت ألموٍر خاصةً بك، والسفر 

مھ مصاریف الرحلة والسفر، وإذا كان ھناك مخالفات تحسبھا، حتى  لیس لھ عالقة بالبضاعة ثم تغِرّ

  من التطفیف، فكلمة "على" فیھا قوة، أي:مخالفة السیارة تحسبھا علیھ، فھذا 

  ﴿ الَِّذیَن إَِذا اْكتَالُوا َعلَى النَّاِس یَْستَْوفُوَن ﴾

إذاً یرید أن یلزمھ بمصاریف كل شيء، حتى حاجاتِھ الیومیة، حتى طعامھ الذي فیھ بذخ، یقول لك: یا   

  أخي إن ھذا یدخل في المصروف.

  ذھانھم أنھم سیقفون بین یِدي حاكٍم عادل :عجب ربنا من المطففین الذین غاب عن أ

  قال تعالى:  

  ﴿ الَِّذیَن إَِذا اْكتَالُوا َعلَى النَّاِس یَْستَْوفُوَن* َوإَِذا َكالُوُھْم أَْو َوَزنُوُھْم یُْخِسُروَن ﴾

ة الناس على سطح واحد صیف وشتاء في وقت واحد، أي إذا اشترى یستوفي حقھ    انظر كما یقول عامَّ

، أما إذا باع فینقص ھذا الحق إما كیالً، أو وزناً، أو مساحةً، أو طوالً، أو نوعیةً، أو غشاً، أو عدم كامالً 

  إتقان، أو ینقص ھذا الحق نقصاً معنویاً، ثم یقول هللا سبحانھُ وتعالى:

  ﴿ أََال یَُظنُّ أُولَئَِك أَنَُّھْم َمْبعُوثُوَن*ِلیَْوٍم َعِظیٍم ﴾

أنھم سوف یقفون بین یِدي حاكٍم عدل؟ كیف غاب عن ذھنھم ھذا الیوم أي كیف غاَب عن ذھنھم   

العظیم، الذي یقوم فیھ الناس لرب العالمین؟ كیف غاب عنھم أنھم سیحاسبون على ھذه األعمال حساباً 

  عسیراً؟ كیف غاب عنھم أنھم سیدفعون الثمن غالیاً؟

َ َعزَّ َوَجلَّ لَیَْعَجُب ِمْن الشَّابِّ    لَْیَسْت لَھُ َصْبَوةٌ )) (( إِنَّ �َّ

  [أحمد َعْن ُعْقبَةَ ْبِن َعاِمٍر]

  ھناك مجموعة آیات في غیر ھذه السورة تحضُّ على االستقامة في التعامل مع الناس:

  ربنا عزَّ وجلَّ ھنا عجب:  

  ﴿ أََال یَُظنُّ أُولَئَِك أَنَُّھْم َمْبعُوثُوَن ﴾

ھؤالء جمیعاً، وكلمة "أولئك" تعني أناساً كثیرین، حتى إن بعضھم قال: حینما بُِعث النبي علیھ الصالة   

والسالم كانت مكةُ تضُج بھذه الظاھرة، تطفیف الوزِن والكیل، وال تنسوا أن قوم سیدنا شعیب أھلكھم هللا 

  عزَّ وجلَّ بھذا الذنب وحده، قال هللا تعالى:
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  ْزَن بِاْلِقْسِط َوَال تُْخِسُروا اْلِمیَزاَن ﴾﴿ َوأَقِیُموا اْلوَ 

  ] ٩[سورة الرحمن: 

  ﴿ َوأَْوفُوا اْلَكْیَل إَِذا ِكْلتُْم َوِزنُوا بِاْلِقْسَطاِس اْلُمْستَِقیِم َذِلَك َخْیٌر َوأَْحَسُن تَأِْویالً ﴾

  ]٣٥[سورة اإلسراء: 

في التعامل مع الناس، لذلك فعالمة  ھناك مجموعة آیات في غیر ھذه السورة تحضُّ على االستقامة  

المؤمن لیست الصالة، وال الصوم، وال الحج، وال الزكاة، وال قراءة القرآن، ھي غیر التعلُّق بمظاھر 

ً شدیداً، والشيء  الدین، عالمة المسلم أنھ إذا عمل عمالً فكأن ھذا العمل لنفسھ، وعلیھ أن یتقنھ إتقانا

بین أقرانھ، فقانون هللا عزَّ وجلَّ جعلھ عاّماً، حتى لو أخذ بھ الكافر  المؤكد أن الذي یتقن عملھ یتفوق

لتفوق بمقتضى ھذا القانون، فمن أتقن عملھ تفوق في أي مصلحة كانت، حتى لو جاء إنسان ملحد وطبَّق 

ن، ھذا القانون لتفوق، فال تعجبوا إذا رأیتم الناس مقبلین على إنسان بمصلحة معینة، یقول لك: عملھ متق

وصنعتھ متقنة، حاجتھ نظیفة، بضاعتھ جیدة، وزنھ صحیح، ال یغش، وال یأكل ماالً حراماً، فالذي یطبق 

  ھذا القانون یغتني في الدنیا قبل اآلخرة.

  الورُع عالمة اإلیماِن :

  قال هللا تعالى:  

فُوَن َإَِذا َكالُوُھْم أَْو َوَزنُوُھْم یُْخِسُروَن*أََال یَُظنُّ ﴿ َوْیٌل ِلْلُمَطِفِّفیَن* الَِّذیَن إَِذا اْكتَالُوا َعلَى النَّاِس یَْستَوْ 

  أُولَئَِك أَنَُّھْم َمْبعُوثُوَن*ِلیَْوٍم َعِظیٍم *یَْوَم یَقُوُم النَّاُس ِلَرِبّ اْلعَالَِمیَن ﴾

ھنا ربنا أي ھذا الیوم العظیم الذي یحاسب فیھ الناس جمیعاً على أعمالھم، یقومون لھذا الرب بین یدیھ، ف  

عزَّ وجلَّ ذكر اسم الربوبیة، ألن الرب ال یظلم عباده، ال یدع مظلوماً وال یدع ظالماً، یأخذ حق المظلوم 

  من الظالم:

  یَْوَم یَقُوُم النَّاُس ِلَرِبّ اْلعَالَِمین* َكالَّ َ ﴾ ﴿

قال: أنا أعمل (كّال) أداة ردع، أي ال تفعلوا ھذا، دعوا التطفیف واتركوه على الفور، حدثني أخ ف  

میكانیكیاً، تصلیح ُعطل یكلف مثالً ألفاً وخمسمئة لیرة، أفتح المحرك فال أجد شیئاً، فقط تحتاج لوصل 

شریط، ویتقاضى األجر المذكور، لكن بعد أن عرف هللا عزَّ وجلَّ إْن جاء الزبون طالبھ بأجر قدره 

یكلف ألفاً وخمسمئة حسب ظني، فیقول عشر لیرات فقط، فیقول الزبون: ما ھذا؟ غیر معقول! تصلیحھ 

لھ: وهللا لم أجد أيَّ عطل في المحرك، لكن قبل التعرف على حقیقة اإلیمان كان یلحم ھذا السلك ویشغل 

ً وخمسمئة لیرة، ھذه ھي عالمة اإلیمان، إذاً عالمة اإلیماِن الورعُ، رأس  المحرك فیشتغل، ویأخذ ألفا

  الدین الورع.
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  من ألف ركعة من مخلط)) ((ركعتان من ورع خیر

  [الجامع الصغیر عن أنس]

  رأس الدین النصیحة :

رأس الدین النصیحة، إذا قال لك أحد: انصحني، وأنت مؤمن، وهللاِ الذي ال إلھ إال ھو، لو لم تنصحھ   

لخرجت من دینك، قال لك: أي القماش آخذ؟ وأنت عندك شيء كاسد فتقول: خذ من ھذا، تعني الكاسد، 

ى كّل الباعة فھم ینصحون بالكاسد دائماً، إذا كان من النوعیة أو اللون، أي شيء كاسد عنده وانظر إل

ینصحھ بھ، ویقول لھ: ھذا أحلى، ھذا اللون أجمل وأجود وأقوى وأمتن، وأنا ألبس منھ، ویخیط منھ 

فرأُس الدین النصیحة، بنطاالً لإلیھام، ویقول: انظر فأنا ألبس منھ، لكن هللا عزَّ وجلَّ یحاسب، وال یغفل، 

  رأس الدین الورع.

  ((ركعتان من ورع خیر من ألف ركعة من مخلط))

  [الجامع الصغیر عن أنس]

ھذه عالمة اإلیمان، أحیاًنا یذھب إلى اللحام طفل، ویقول: أرید لحماً، وهللا الذي ال إلھ إال ھو لو لم   

 ً ، ھذا ھو اإلیمان، لیس في اإلیمان حل وسط، تعطھ حاجتھ كما لو كان أبوه واقفاً أمامك لما كنت مؤمنا

كأن تقول: ھكذا تقتضي المصلحة، فھذا كالم مرفوض، ھكذا قال أھل العرف، ھذا أیضاً كالم مرفوض، 

المقیاس ھو أن تقول: قال هللا تعالى، أو قال رسولھ علیھ الصالة والسالم، أما قال أھل العرف فھذه 

  لفجار والمنحرفون. قال هللا تعالى:الكلمة مطاطة یدخل تحتھا الفسقة وا

یٍن ﴾ اِر لَِفي ِسِجّ   ﴿ َكالَّ إِنَّ ِكتَاَب اْلفُجَّ

كال.. أداة ردع أي دعوا التطفیف بكل أنواعھ، ما قلَّ منھ وما كثر، ما ظھر منھ وما بطن، ما كان   

بالوزن، وما كان بالعدد، وما كان بالكیل، وما كان بالمساحة، وما كان باألطوال، وما كان بالنوع، وما 

  ا التطفیف:كان بالغش، وما كان بعدم اإلتقان، وما كان مادیاً، وما كان معنویاً، دعو

  ﴿ َوْیٌل ِلْلُمَطِفِّفیَن ﴾

ار :   الحدیُث عن الفُجَّ

  قال تعالى:  

  ﴿ َكالَّ ﴾

  :   أداة ردعٍ من هللا عزَّ وجلَّ

یٍن ﴾ اِر لَِفي ِسِجّ   ﴿ إِنَّ ِكتَاَب اْلفُجَّ
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ار. قال   ً باسم، كان الحدیُث عن المطففین فأصبح الحدیُث عن الفُجَّ  اآلن ربنا عزَّ وجلَّ بدَّل اسما

ار، وكُل مطفٍف  ار ھم المطففون، وھذا تبدیل توضیح ال تبدیل تغییر، المطففون ھم الفُجَّ المفسرون: الفُجَّ

  فاجر:

یٍن ﴾ اِر لَِفي ِسِجّ   ﴿ َكالَّ إِنَّ ِكتَاَب اْلفُجَّ

أي أن ھذا الكتاب یكفي أن یقوده إلى السجن أي إلى جھنم، ھذا الكتاب قیٌد لھم، یؤخذ بھذا الكتاب، كل   

عملھ مسجل، وھذا الكتاب الذي سجل بھ عملھ كاٍف أن یقودهُ إلى النار، ھذا معنى كلمة "سجین"، من 

  الفعل َسَجَن، أي ھذا الكتاب من سماتھ أنھ یسجن صاحبھ في الناِر إلى أبد اآلبدین:

یٍن ﴾ اِر لَِفي ِسِجّ   ﴿ َكالَّ إِنَّ ِكتَاَب اْلفُجَّ

ب كبیر، ھذا المأخذ الخطي كاٍف لمحاكمتھ وإیداعھ السجن، یقول إذا كان الرجل علیھ مأخذ خطي، وبذن  

  لك: كتاُب إدانة أي یدین صاحبھ:

یٍن ﴾ اِر لَِفي ِسِجّ   ﴿ َكالَّ إِنَّ ِكتَاَب اْلفُجَّ

  أي ھذا الكتاب كاٍف إذا أصر صاحبھ علیھ ولم یتب منھ أن یوِرَدهُ النار.  

  الفرق بین (ما أدراك) و (ما یدریك) :

  قال تعالى:  

یٌن ﴾   ﴿ َوَما أَْدَراَك َما ِسِجّ

ربنا عزَّ وجلَّ في كتابھ الكریم من عادتھ أنھ إذا قال: وما أدراك، أنھ یُدري بھ نبیھ علیھ الصالة   

  والسالم، وإذا قال: وما یدریك، أي أن ھذا ال یعلمھ أحد ولم یُعلمھ هللا ألحد، ھنا قال هللا تعالى:

یٌن* ِكتَاٌب َمْرقُوٌم ﴾ ﴿ َوَما أَْدَراَك َما   ِسِجّ

  قال هللا تعالى:  

  ﴿ َوَما أَْدَراَك َما لَْیلَةُ اْلقَْدِر*لَْیلَةُ اْلقَْدِر َخْیٌر ِمْن أَْلِف َشْھٍر ﴾

  ] ٣-١[ سورة القدر: 

: وما أدراك فإنھ سوف یدرینا، وإن قال:     إن قال هللا عزَّ وجلَّ

  ﴿ َوَما یُْدِریَك لَعَلَّ السَّاَعةَ تَُكوُن قَِریباً ﴾

  ] ٦٣[ سورة األحزاب:

  فھذه بعلم هللا، وال یطلع علیھا أحداً أبداً، قال هللا تعالى:  
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ِ َوَما یُْدِریَك لَعَلَّ السَّاَعةَ تَُكونُ    قَِریباً ﴾ ﴿ یَْسأَلَُك النَّاُس َعْن السَّاَعِة قُْل إِنََّما ِعْلُمَھا ِعْنَد �َّ

  ] ٦٣[ سورة األحزاب:

ھذه بعلم هللا، كلمة (وما یدریك) فال یُعِلُمھا ألحد حتى األنبیاء، أما (وما أدراك) فا� عزَّ وجلَّ یُعلمنا   

  بذلك.

ل عند هللا كتابةً وصورةً وسوف یطلعھ علیھ یوم القیامة:   كل تطفیف فعلھ اإلنسان مسجَّ

  قال هللا تعالى:  

یٌن* ِكتَاٌب َمْرقُوٌم ﴾﴿ َوَما أَدْ    َراَك َما ِسِجّ

مرقوم أي من الَرقم، أو من الَرْقم، الَرقَْم أي كتاب مرقَّم ومختوم یصعب تزویره، فالمالیة تختم للتجار   

دفاترھا، وترقمھا، وتفِقّط األعداد، فإذا باع التاجر بیعاً بملیون، وقطع الصفحة المسجل علیھا مبلغ البیع 

وقال: ال بأس علینا، فال یستطیع تمریر ذلك، ألن األرقام متتابعة، وال یخفى على المدقق ومادة البیع، 

  أمر اإلتالف والتزویر، فكتاٌب مرقوم أي محدود لیس فیھ زیادة وال نقصان.

شيء آخر، الَرقم ھو النقش، أي المخالفة مع صورتھا، ففي بعض الدول تأتي لإلنسان مخالفة، فإذا   

علیھ صورة السیارة وھي في وضع المخالفة، فال یستطیع أن ینبس ببنت شفة، ألیس أنكرھا یعرضون 

ذلك رقم سیارتك؟ وفي الطریق كنت مخالفاً؟ فكتاٌب مرقوم بمعنى مرقَّم، وكتاٌب مرقوم بمعنى ھناك 

رقَم، أي فیھ صور، أي أن كل شيء عملتھ التقطت لھ صورة، وسبحان هللا فالصورة ُمْسِكتة للشخص، 

ً یأخذ إنسان لشخص آخر صورة وھو في وضع مشین فھذه الصورة تكِلّفھ مئات األلوف، فھل فأح یانا

  تستطیع أن تقول: ال، لیست ھذه صورتي؟

ل عند هللا عزَّ وجلَّ كتابةً وصورةً،    فربنا عزَّ وجل أبان ذلك، فكل تطفیف فعلھ اإلنسان في الدنیا مسجَّ

  قیامة.وسوف یطلعھ على عملیة التطفیف یوم ال

  آیات قرآنیة تبین أن المعتدي واآلثم ھما من یكذبان بیوم الدین :

  قال تعالى:  

یٌن*ِكتَاٌب َمْرقُوٌم*َوْیٌل یَْوَمئٍِذ ِلْلُمَكِذّ  یٍن*َوَما أَْدَراَك َما ِسِجّ اِر لَِفي ِسِجّ   بِیَن ﴾﴿ َكالَّ إِنَّ ِكتَاَب اْلفُجَّ

ذین كذبوا بحساب هللا عزَّ وجل، ھؤالء الذین استخفوا بأوامر هللا ھؤالء الذین كذبوا بیوم الدین، ھؤالء ال  

  ولم یعبؤوا بزجره وال بنھیھ:

  یٍم ﴾﴿ َوْیٌل یَْوَمئٍِذ ِلْلُمَكِذّبِیَن* الَِّذیَن یَُكِذّبُوَن بِیَْوِم الِدّیِن*َوَما یَُكِذُّب بِِھ إِالَّ ُكلُّ ُمْعتٍَد أَثِ 

  ا أسلوب حصر:انظر إلى ھذا القانون الجدید، فھن  



14 

، معنى التطفیف وعقابھ ٠٦ – ٠١تفسیر اآلیات    

  ﴿ َوَما یَُكِذُّب بِِھ إِالَّ ُكلُّ ُمْعتٍَد أَثِیٍم ﴾

المعتدي على حقوق العباد واآلثم في معصیة هللا ھؤالء الرجالن عادةً یكِذّبان بیوم الدین، فإذا كذَّب   

  المرء بیوم الدین دقق في عملھ تراه معتدیاً أثیماً، قال تعالى:

  بِالِدّیِن * فََذِلَك الَِّذي یَُدعُّ اْلیَتِیَم ﴾ ﴿ أََرأَْیَت الَِّذي یَُكِذّبُ 

  ]٢- ١[ سورة الماعون: 

  ﴿ فَِإْن لَْم یَْستَِجیبُوا لََك فَاْعلَْم أَنََّما یَتَّبِعُوَن أَْھَواَءُھْم ﴾

  ]٥٠[ سورة القصص: 

  ﴿ أََرأَْیَت الَِّذي یَُكِذُّب بِالِدّیِن * فََذِلَك الَِّذي یَُدعُّ اْلیَتِیَم ﴾

  ]٢- ١[ سورة الماعون: 

  االستقامة طریق اإلنسان لإلیمان با� واإلیمان بیوم الدین واإلیمان بالحق :

  ربنا عزَّ وجل قال:  

  ﴿ َوَما یَُكِذُّب بِِھ إِالَّ ُكلُّ ُمْعتٍَد أَثِیٍم ﴾

ال  لذلك یكفي أن تستقیم حتى تؤمن با� وتؤمن بیوم الدین وتؤمن بالحق، فھذا شيء عجیب، فالحق  

یحتاج إلى إذن وال إلى فكر وال إلى كتاب، الحق یحتاج إلى استقامة، فإذا استقمت آمنت بھ، وطبقَّتھ، 

ومأل الحق قلبك، وأعجبت بھ، یجوز أن یستغرب أحدكم فیقول: ما عالقة االستقامة باإلیمان؟ إنھا عالقةٌ 

ھد قلبھ، من أخلص � أربعین یوماً مصیریة، عالقةٌ ترابطیة، عالقة سبٍب بنتیجة، وَمْن یؤمن با� ی

تفجرت ینابیع الحكمة من قلبھ على لسانھ، خذ ھذه القاعدة: إذا لم یكن ھناك شيء واضح لك فاستقم، 

فاإلنسان أحیاناً ألنَّھ غیر مستقیم تجده یجیِّر الحق لمصلحتھ، ویفِسّر القرآن وفق ھواه، وھذا الذي ذكره 

  أي یؤول آیات القرآن الكریم لمصالحھ، كأْن یقول: هللا عز وجل قال: اإلمام الغزالي: التفسیر بالرأي

بَا أَْضعَافاً ُمَضاَعفَةً ﴾   ﴿ یَا أَیَُّھا الَِّذیَن آَمنُوا َال تَأُْكلُوا الِرّ

  ]١٣٠[ سورة آل عمران: 

ن یجیِّر اآلیات هللا لم ینَھنا عن الربا بل نھانا عن أكلھ أضعافاً مضاعفة، ھذا ھو التفسیر بالرأي، یرید أ  

لمصلحتھ، ألنَّھ ُمراٍب وھذه اآلیة تغطي تصرفاتھ فیتشبث بتفسیرھا، ویقول لك: ال، إنك ال تفھم معناھا، 

  وھذا ھو تفسیرھا، وقد سألت عنھا، ومعي فتوى بذلك.

ره عندما ینكر اإلنسان الحق أو یرّده فھو غیر مستقیم، فلو أنھ استقام على أمر هللا آلمن بھ ولقي ثما  

  یانعةً.

    



15 

، معنى التطفیف وعقابھ ٠٦ – ٠١تفسیر اآلیات    

  عالمة المنافق أو الكافر أنھ ال یعبأ بقصص األنبیاء وال بآیات القرآن :

  قال تعالى:  

ِلیَن ﴾   ﴿ َوَما یَُكِذُّب بِِھ إِالَّ ُكلُّ ُمْعتٍَد أَثِیٍم*إَِذا تُتْلَى َعلَْیِھ آَیَاتُنَا قَاَل أََساِطیُر اْألَوَّ

ول لك: الحدیث ال یفید، فال داعي للتحدث فیھ، ولو قلت آیة مثل الشمس، مثل القمر، مثل المجرات، یق  

لھ: سیدنا نوح، یقول لك: سیدنا نوح ماذا ترید منھ اآلن، فقد مات من آالف السنین، وإن قلت لھ: سیدنا 

  یوسف قال:

ا یَْدُعونَنِي إِلَْیِھ ﴾   ﴿ قَاَل َرِبّ الِسّْجُن أََحبُّ إِلَيَّ ِممَّ

  ]٣٣[سورة یوسف:

فال یتركك تتكلم، ویقول لك: ھل ھذا عصر سیدنا یوسف؟! فإن تكلمت معھ عن التاریخ یرفضھ، وإن   

  تكلمت مستشھداً باآلیات یرفضھا كذلك، ألنھ معتٍد أثیم:

ِلیَن ﴾   ﴿ إَِذا تُتْلَى َعلَْیِھ آَیَاتُنَا قَاَل أََساِطیُر اْألَوَّ

عن مشروع تجاري ناجح، أو یرید دخالً كبیراً أو  یرید أن تحدثھ في شيء جدید كالكمبیوتر، أو تكلمھ  

سیارة فارھة، أو فیال في مصیف، أو مركزاً أو مكانة مرموقة، أو حیاة ناعمة، أو مباھج، فال تعنیھ 

  سیرة سیدنا نوح أو سیدنا إبراھیم فھذه القصص لیست لھا قیمة لدیھ، ال ھذه القصص وال تلك اآلیات.

  خوذاً بآیات هللا :عالمة المؤمن أْن تراه مأ

لو أخبرتھ عن وزن الحوت البالغ مئة وثالثین طناً، فیقول لك: ماذا نرید منھ!! فھذا یدل على عظمة هللا   

عزَّ وجل، وھذا ال یھتم بھ، األرض سرعتھا في الثانیة الواحدة ثالثون كیلو متراً، أي أنھا تسیر في 

مضى من وقت الدرس ساعة تقریباً أي أننا قد سرنا في  الساعة الواحدة مئة وثمانیة آالف كیلو متر، وقد

  ھذا الفضاء مئة وثمانیة آالف كیلو متر:

ِلیَن ﴾   ﴿ َوَما یَُكِذُّب بِِھ إِالَّ ُكلُّ ُمْعتٍَد أَثِیٍم*إَِذا تُتْلَى َعلَْیِھ آَیَاتُنَا قَاَل أََساِطیُر اْألَوَّ

إّن عالمة المؤمن أْن تراه مأخوذاً بآیات هللا، وعالمة المؤمن أن تكون ھذه اآلیات الكونیة ملء سمعھ   

وبصره، وعالمة المنافق أو الكافر ال یعبأ بھا، یقول لك: انظر إلى الطائرة الجامبو العمالقة، فوزنھا 

ر، فتجده مأخوذاً بسعرھا، ثالثمئة وخمسون طناً، وتحمل ستمئة راكٍب، وثمنھا ثالثمئة ملیون دوال

  ومأخوذاً بمواصفاتھا وبصوتھا المنخفض، أو أنھا ذات طابقین، ومأخوذ بأجھزتھا.

إّن المؤمن مأخوذ بالشمس، مأخوذ بالقمر، وبھذا الكون وما فیھ من مجرات، وبھذه الثمار، وبھذه   

أخوذ بخلق هللا عزَّ وجل، وكیف الفاكھة، وبھذا الماء العذب الفرات، مأخوذ بالجبال، مأخوذ بالبحار، م

  كان اإلنساُن نقطة من ماء مھین، ثم صار طفالً، صار خلقاً سویاً، مأخوذ بمظاھر الكون..
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ِلیَن ﴾   ﴿ إَِذا تُتْلَى َعلَْیِھ آَیَاتُنَا قَاَل أََساِطیُر اْألَوَّ

وھي لیست من روح إذا رأیت أحدھم یقول لك: ھذه أشیاء قدیمة ال تنفعنا، وھذه أشیاء تجاوزناھا،   

العصر، وھذه األشیاء كانت ألُناٍس ُسذَّج، وكل ھذا كان حینما كانت البشریة في بدایتھا، في طفولتھا 

  حیث أُخذت بھا، أما اآلن فنحن في عصر العلم یا أخي.

ھ إذا سمعت أحدھم یقول ھذا فاعلْم أنھ: معتد أثیم، وأنھ یكِذّب بآیات هللا عزَّ وجل، وأغلب الظن أنَّ   

  مطفف:

  ﴿ َوْیٌل ِلْلُمَطِفِّفیَن ﴾

ان ھو حجاٌب كثیف بین العبد وربِّھ :   الرَّ

ھذه عالمة الناس، یرید المال من أي طریق، بطریق مشروع أو غیر مشروع، یجوز أو ال یجوز،   

رة، سواء كان كثیراً أم قلیالً، ال یھّمھ إال المال فقط، لذلك فقَدْت البركة، ولذلك أصبحت األمراض كثی

مرض واحد یستھلك ما جنیتھ في العمر كلھ، واألسعار غالیة، فثمن زرع كلیة ستمئة ألف، وھذه 

األسعار قبَل سنتین، واآلن ھي أغلى بكثیٍر، والدوالر تضاعف، لقد كان سعره خمس لیرات، وقد 

  تضاعف اآلن، فمرض بسیط یستھلك عمَل خمس سنوات، ألن ھناك تطفیفاً.

حالالً، ودون تطفیف فإّن هللا عزَّ وجل یبارك لك فیھ، فتعیش في بحبوحة، وفي صحة  أما إذا كان المال  

تامة، وفي سرور وسعادة، وأنت في خیر وعافیة، فلذلك أنا أقول: درھم حالل أحسن من مئة حرام، فإذا 

ن العقاب في حصلت على المئة بالتطفیف فمعنى ذلك أّن ھناك عقاباً ألیماً في الدنیا قبل اآلخرة، وإذا كا

  الدنیا تذكیراً فھو نعمة، أما إذا كان في اآلخرة فھو عقاب ألیم.

نشب قدیماً حریق في شارع بكاملھ، وفي الشارع سوٌق تجاریة، أحد التجار عنده بضاعة احترقت في   

یوم واحد، ثمنھا ثالثة مالیین لیرة، فھل ھذا المال قلیل؟ لقد قضى ھذا التاجر في جمع المال عشرین 

  سنة، وهللاُ جمع ھذا كلھ وأتلفھ في یوم واحد، كذلك فا� یحبھ ألنَّھ یذكره في الدنیا قبل اآلخرة.

  ﴿ َكالَّ بَْل َراَن َعلَى قُلُوبِِھْم َما َكانُوا یَْكِسبُوَن ﴾

ھذا الذي أقولھ دائماً ھو نصیحة وذكرى، فكل معصیة تسبب غشاوة بینك وبین هللا، غشاوة فوق غشاوة   

ان ھو حجاٌب كثیف بین العبد وربِّھ:فوق غ ان، والرَّ   شاوة حتى یصبح الرَّ

  ﴿ َكالَّ بَْل َراَن َعلَى قُلُوبِِھْم َما َكانُوا یَْكِسبُوَن ﴾
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  أكبر عقاٍب لإلنسان یوم القیامة أن یكون محجوباً عن هللا :

المكیال، ھذا النقص في  ھذا الكسب الحرام، ھذا التطفیف، ھذا الغش في البیع والشراء، ھذا النقص في  

المیزان، ھذا النقص في الكیل، ھذا النقص في المساحة، ھذه الخدمة غیر المتقنة، ھذا التدلیس، ھذا 

الكذب، ھذا الختل والمخادعة، ھذا كلھ تطفیف، أي أنَّ اإلنسان لم یأخذ حقھ منك، بل أخذ أقل من حقھ، 

  حة في األرض إال ولھا عالقة بھذه اآلیة:وُجْرَت علیھ وَغبَْنتَھ، وال أعتقد أن ھناك مصل

  ﴿ َكالَّ بَْل َراَن َعلَى قُلُوبِِھْم َما َكانُوا یَْكِسبُوَن ﴾

بھذا الكسب السیّئ، وھذا الكسب للمال الحرام تَجمَّعت طبقات كثیفة بعضھا فوق بعض، حتى صار راناً   

  على قلب صاحبھ، وال یعي على خیر:

  لُوبِِھْم َما َكانُوا یَْكِسبُوَن* َكالَّ إِنَُّھْم َعْن َربِِّھْم یَْوَمئٍِذ لََمْحُجوبُوَن ﴾﴿ َكالَّ بَْل َراَن َعلَى قُ 

ً ابحثوا عن المعنى العكسي، إْن كان    انظر إلى بالغة القرآن الكریم، فماذا یفھم من ھذه اآلیة؟ دائما

ار، وھؤالء المطففون، وھؤالء الذین كذَّبوا بیوم الدین ، وھؤالء الذین اعتدوا وكانوا آثمین، ھؤالء الفجَّ

  وھؤالء الذین قالوا: إنَّ ھذه اآلیات أساطیر األولین، فھؤالء:

  ﴿ َكالَّ إِنَُّھْم َعْن َربِِّھْم یَْوَمئٍِذ لََمْحُجوبُوَن ﴾

  والمعنى العكسي: فھل المؤمنون محجوبون؟ ال، إنَّھم یرون ربَّھم، ِمن ھنا استنبط علیھ الصالة والسالم:  

ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم إِْذ نََظَر إِلَى اْلقََمِر لَْیلَةَ اْلبَْدِر قَ  ِّ َصلَّى �َّ اَل: إِنَُّكْم َستََرْوَن َربَُّكْم ((قَاَل ُكنَّا ُجلُوساً ِعْنَد النَّبِي

لَبُوا َعلَى َصَالٍة قَْبَل ُطلُوعِ الشَّْمِس َكَما تََرْوَن َھَذا اْلقََمَر َال تَُضاُموَن فِي ُرْؤیَتِِھ فَِإْن اْستََطْعتُْم أَْن َال تُغْ 

  َوَصَالٍة قَْبَل ُغُروِب الشَّْمِس فَاْفعَلُوا ))

[ ِ اْلبََجِليِّ   [البخاري َعْن َجِریِر ْبِن َعْبِد �َّ

وقال بعضھم: إنَّھ إذا نظر المرء إلى هللا عزَّ وجل نظرةً واحدة غاب خمسین ألف سنٍة من نشوة   

  عقاٍب لھذا اإلنسان أنَّھ عن هللا محجوٌب: النظرة، فأكبر

  ﴿ َكالَّ إِنَُّھْم َعْن َربِِّھْم یَْوَمئٍِذ لََمْحُجوبُوَن ﴾

  الفجار المطففون یوم القیامة محجوبون عن ربِّھم حجاب رؤیٍة وحجاب تحقیر :

عزَّ وجل طویالً فلم أحد العارفین قال: إّن أحد تالمذتھ قال لھ: إنَّھ عصى هللا مرةً، وانتظر عقاب هللا   

یأتھ، وبحسب ما سمع منھ أن كل معصیة لھا عقاب، فعصاه والعقاب لم یأِت، فنادى ربَّھ وقال: ربي لقد 

  عصیتك فلم تعاقبني! قال: عبدي قد عاقبتك ولم تدِر، ألم أحرمك لذَّة مناجاتي!؟ أي أن هللا عزَّ وجل قال:

  ﴿ َكالَّ إِنَُّھْم َعْن َربِِّھْم یَْوَمئٍِذ لََمْحُجوبُوَن ﴾

  أال یكفي ھذا العذاب أنَّ هللا سبحانھ ھو مصدر السعادة وھو محجوٌب عنھ.  
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إذا قال األب البنھ: اْخُرْج من ھنا، ورفض الجلوس معھ، واألھل یحیطون باألب مسرورین، والحدیث   

وب، ألیس ھذا عقاباً نفسیاً؟!! لذلك ابن القیِّم قال: ھناك عقاٌب یوم ممتع، واألكل طیّب، وھذا االبن محج

، ربما زاد على عقاب الجسد. ھذا وقت الحجاب:   القیامة نفسيٌّ

  ﴿ َكالَّ إِنَُّھْم َعْن َربِِّھْم یَْوَمئٍِذ لََمْحُجوبُوَن ﴾

وھناك حجاب  قال المفسرون: ھناك حجاب رؤیة، وھم محرومون من ھذا الجمال، وھذه النظرة،  

تحقیر، فإذا تجاوز إنسان حدَّه فینھر ویؤمر بالخروج من المجلس، أخرجوه من عندي، ھناك حجاب عدم 

رؤیة، وھناك حجاب تحقیر، وھؤالء الفجار المطففون یوم القیامة محجوبون عن ربِّھم حجاب رؤیٍة 

  وحجاب تحقیر، أال یكفي ھذا؟!!

ع المحجوبین؟ مع المحرومین؟ إذا ظھر اسم طالب غشَّ في أال یغار الواحد ویتألَّم بأن یكون م  

االمتحان، وصدر قرار بحرمانھ ثالث دورات، وأذیع ھذا القرار على األشھاد، أال یتألَّم؟ ھذا ألم نفسي، 

  فربنا عزَّ وجل قال:

  اْلَجِحیِم* ثُمَّ یُقَاُل َھَذا الَِّذي ُكْنتُْم بِِھ تَُكِذّبُوَن ﴾﴿ َكالَّ إِنَُّھْم َعْن َربِِّھْم یَْوَمئٍِذ لََمْحُجوبُوَن* ثُمَّ إِنَُّھْم لََصالُوا 

ھذا یوم الدین، یوم القیامة، یوم الفصل، یوم یقوم الناس لرِبّ العالمین، وكل إنسان یأخذ حقَّھ كامالً،   

  ویُعطى حقھ كامالً.

ت ھناك مصلحة من مصالح فھذه السورة وهللا الذي ال إلھ إال ھو تقطع الظھر، وتقصم الفقار، ولیس  

األرض إالَّ وھي داخلة تحت مظلة ھذه السورة، وإذا كان التطفیف ھذا عقابھ فكیف یكون عقاُب 

  التقصیر بحِقّ هللا عزَّ وجل؟

    

 


