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 الشكر
، أمحده على مزيد نعمه  وآالئه العظيمة اليت ال حتصى وال تعد ه اجلزيلة،على نعم تعاىل شكر هللاأ

 تقوى وأهل املغفرة.الهو أهل و  ،طنهاظاهرها واب

يف  يوسف حممد عبدهالدكتور  املشارك األستاذ ،مشريف الفاضل أتوجه ابلشكر إىلمث 
سأل إرشاداته الرشيدة، ونصائحه القيمة اليت جعلها هللا تعاىل السبب األعظم إلجناز هذا البحث، أ

 يف الدارين  انهللا أن حيفظه وإايّ 

وعامليها الساهرين  وأساتذهتا ملباركة جامعة املدينة العاملية، إدارهتاوأشكر أيضا جامعتنا ا
 .املفكرين خلدمة املعرفة وإلسعاد أمتهم اإلسالمية، حفظها هللا تعاىل من كل مكروه

أخي احلبيب حسن طاهر أمحد صاحب الدرب يف  إىلوالتقدير  كرشال خالص كما أقدم
 يف الدارين. رفيقا  أطاب هللا تعاىل سعيك التعليم الذي كان مهه مهي ومهي مهه، طبت

يف  ولو حرفا   زاد يل علما  أو  ساعدين، أو أصربين  والشكر والتقدير موصوالن إىل كل من
 إجناز البحث وإخراجه.

الكرمي، وأن ينفع به مجيع املسلمني  لوجه هللا  خالصا  انفعا ، وقصدان أسأل أن جيعل عملنا  تعاىل وهللا
 عليه. والقادرذلك  إنه ويلي 

 



 

 ي

 اإلهداء
 ،وحجرها حواء ،بطنها وعاءمدرارا، وصربها مجيال، و  دعاؤهاوفاؤها جزيال، و  ىل من كانإ

اهلناء، أمي تين على نيل السعادة وربّ  ،كل املشقة والعناء  ألجلي وحتملت ،توّلت رعاييت، ودريها سقاء
 ،يف عمرك ابلصاحلات وأمدّ  ،زاك هللا خريا  ج ،أهدي هذه الرسالة إليك   -هبة حممدذ- احلنونة

 .يف الدنيا واآلخرة هللا وحفظك
الذي وافته املنية  -بري خريي-لوجودي يف احلياة، والدي العطوف إىل روح من كان سببا 

 وجعل اجلنة مثواه.تعاىل قبل أن أرتوي من حبه وحنانه، رمحه هللا 
 يّل.إىل  أهلي  وأوالدي  وأقرب الناس  وأحبهم  إ

 إىل زمالئي يف التعليم، وخاصة رفقائي يف الدراسة.
نبيا  -صلى هللا عليه وسلم-راب، وابإلسالم دينا، ومبحمد  تعاىل إىل كل من رضي ابهلل

 ورسوال.
 أهدي إليهم مجيعا  هذا اجلهد املتواضع.

 



 

 ك

 امللخص
 

خطورة ظاهرة يا  وراء إشكاليات أمهها؛ لقد عاش الباحث يف هذه الرسالة مع سورة املطففني، سع
 مالّتطفيف أبنواعها املختلفة، وأضرارها اجلسيمة، ووجودها يف جماالت حياة األّمة اإلسالمية، وتعاملهم يف نشاطاهت

املتنوعة، وعدم انتباه بعض الّناس على خطورهتا، وسوء عاقبة خمالفة منهج هللا تعاىل، وسوء أدب الكفار والعصاة 
سهم يف املعاصي، وإيذاء املسلمني، وتسلية األبرار عّما يالقون يف الدنيا من أضرار الكفار، وغفلة بعض وانغما

والستخالص  املسلمني عن سنن هللا تعاىل يف الكون واحلياة، واهلدف املنشود منها هو بيان مقاصد القرآن الكرمي،
ه املختلفة وجماالته املتعددة، وبيان خطورة التطفيف ومعرفة التطفيف أبنواع املقاصد اليت عاجلت سورة املطففني،

االستقرائي الذي  يقوم على التتبع ألمور جزئية  على األمة اإلسالمية وحلوهلا، واعتمدت  على استخدام املنهج
 مستعينا  على ذلك ابملالحظة والتجربة وافرتاض الفروض؛ الستنتاج أحكام عامة  وحتليلها ونقدها، ومن  أهمّ 

مهّم جدا  لفهم غاية كالم هللا تعاىل  ائج املوصولة ابملوضوع؛ أّن الّتمعن يف التفسري املقاصدي يف العصر احلديثالنت
، وأّن سعادة البشر يف الدَّارين مرتبطة بتقوى هللا، وعظم أمهيه  سورة املطففني؛ لرتكيزها ملا يكون جناة وجناح يف 

وعه يف جماالت حياة اإلنسان كّلها، وأّن أضراره تكون حسيا   ومعنواي  ، ووقالدارين، وضرورية فهم حقيقة التطفيف
وأقرتح: تناول رسائل العلمية  على األمة اإلسالمية، وأجنع حلول التطفيف تقوى هللا عزَّ وجلَّ ومالزمة طاعته،

التجارية، واألسرة  ، وإبراز حقيقته وأتثريه على البشر، وأهم جماالته؛ التطفيف يف املعامالتالتطفيف ابملوضوع
 .والعالقات الزوجية، والتعليم والرتبية
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ABSTRACT 
 

The researcher has lived in this message with Surat Al-Mutafifin (The Diminishers), seeking 

for problems which the most important is; the seriousness of the phenomenon of various types 

of diminishing (Alttefev), its serious damage, and its presence in the life of the Islamic nation, 

and their treatments of their various activities, And the lack of attention of some people to its 

seriousness, And the bad consequence of violating the method of Allah Almighty, And bad 

literature of infidels and disobediences, And their immersion in sin and harm to Muslims, And 

to get patience the righteous of what they encounter in this world of damages infidels, And the 

negligence of some Muslims about methods (Sunan) of Allah in the universe and life,  and the 

desired goal is to clarify the purposes of the Holy Quran, and the extraction of the purposes 

that handled surat Al-Mutafifin (The Diminishers) , And knowledge of the diminishing, its 

various kinds of different types, And the revelation of its seriousness on the Islamic nation 

and its solutions. And I relied on the use of inductive method. And The most important results 

of this message; the importance of the interpretation of purpose (al-tafsir al-maqasidi) in the 

modern period; to understand the purpose of the word of Allah Almighty, and that the 

happiness of humans in the two homes (the world and hereafter) linked to the piety of Allah, 

and the greatness of the importance of Surat Almtaffin (The Diminishers); to focus on what is 

a coming through and success in the two homes (the world and hereafter) (Darain), And the 

importance of understanding the fact of the diminishing (Alttefev), and its occurrence in the 

areas of human life, and that the most effective solutions is the piety of Allah Almighty and 

the Inherent of his obedience ,  The researcher suggests dealing with scientific messages on 

the subject of diminishing (Alttefev), and highlighting its reality and its impact on people, 

especially in the most important areas: such as diminishing in business transactions, family 

and marital relations, upbringing and education   
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 املقدمةالفصل األول: 

 بحث:خلفية ال

 يعا  أينما كانوا وحيثما كانوا، وجعلهللبشرية مج وإرشاد هداية القرآن كتاب جعل الذي تعاىل هلل احلمد
 كتبه خري لنا ليبنّي  إلينا هأرسلو  ،-صلى هللا عليه وسلم– نبوة نبيه املصطفى صدق على دليال  

 معامل به لنا حووضّ ، للوصول إليه ليسبال أوضح نور احلق، وهداان به إىل إىلالظلمات  من به فأخرجنا
 .مستقيم اطصر  إىل انافهد ،شرعه به لنا وبسط دينه

 جهاده حق تعاىل هللا يف وجاهد األمانة ىوأدّ  الرسالة غبلّ  حممد الذي نبينا على هللا وصلى
 :وبعد أمجعني وصحبه آله وعلى واملرسلني األنبياء خامت اهلدى ومنار قدوة خري فكان

لعاملني ليكون ل -صلى هللا عليه وسلم- حممد فالقرآن الكرمي كالم هللا تعاىل، أنزله على رسوله
صف عن ذكره، حوى من العقائد والشرائع واملعارف والعلوم واآلداب واألخالق ما جيّل الو فنذير ا، 

خبار األّولني واآلخرين، وما كان وما سيكون، ورسم لإلنسان منهج ا واضح ا، وتضّمن بني طّياته أ
 وطريق ا سليم ا، وصراط ا مستقيم ا يسري عليه، ويهتدي به، ويدعو إليه.

 كتاب هألن ؛ذلكإىل  الناس حاجة حسب يفسرونه، العلماء مازال الكرمي نزول القرآن نذم
 .كلها ومراميه أبعاده إىل نصل لن وفهم علم من أوتينا مهما اخلالد هللا

ولذا بكالم ربّ  العاملني، قه لتعلّ  ،العلوم اإلسالمية قدرا  ومكانة   تفسري من أجلّ علم ال ويعد
سورة  ة حوللك قام الباحث  بدراسة موضوعيّ ولذ ؛واالشتغال به ة فيه،سامهملأفضل القرابت افمن 

سجّل الفّجار الذين كّذبوا بيوم  وتبنّي  ،أمرا  عظيما  من األمور االقتصادية عاجللت جاءتاملطففني اليت 
ظهر معاملة وت   ،هلم من النعيم املقيم تعاىل سجّل األبرار وما أعد هللا حضّ تو و ،  اجلزاء واحلساب ومآهلم

نيا، وإيذاءهم هلم وفرحهم بكل ما يسيئهم، ومقابلة املؤمنني يف اآلخرة مبا  اجملرمني مع املؤمنني يف الدّ 
األهداف كذلك كان يصنعون؛ ومن هنا يتبنّي لنا تلك املقاصد العظيمة هلذه السورة الكرمية، و 

 .هاحتقيقالسامية اليت تسعى إىل 
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سورة على املسامهة يف تفسري  عزم الباحث ، وخدمة  لكتابه، لرضوانهبا  وطل تعاىل فابتغاء  لوجه هللا
، ويكون قوام غىن للمسلمني عنهاال مورأل وعالجهاا ؛ ملا هلا من األمهية البالغة تفسريا  موضوعيّ  املطففني

انتباه و  ،خطرية طفيف يف اجملتمعتشار ظاهرة التّ ا نأل ؛ة وكياهنا وجناهتم يوم القيامةاألمة اإلسالميّ 
للناس  ا، وبياهن ها وإزالتهاكشف  طالبهالعلم و  أهلم على ز  والمن ال فكان، غري واضح املسلمني هلا

أن  تعاىل وأسأل هللا(  "دراسة موضوعية"مقاصد سورة املطففني ) عنوان هذه املسامهة وجعلتّ  .أمجعني
 ذلك والقادر عليه. ينفع به اجلميع إنه ويلي 

 :مشكلة البحث

التعامل  يف واألخالقي، واجلور واالحنراف العقدي الظلمك  ،ظاهرة الّتطفيف أبنواعها خمتلفة انتشرت
أصبح املتنوعة،  و  ميف جماالت حياة األّمة اإلسالمية، وتعاملهم يف نشاطاهتفظهرت واملعامالت، 

ازداد أيضا و  ،اىلسوء عاقبة خمالفة منهج هللا تعال ل، و جلسيما راخلط هلذا اال يعري انتباه الّناس معظم
وقد  ،يف عصران احلديث لمسلمنيل ئهموالعصاة وانغماسهم يف املعاصي وإيذا سوء أدب الكفار

 القيام بتفسريها تفسريا  الضرورة إىل  فدعت استوعبت سورة املطففني هذه األمور واعتنت هبا،
 .على كل ماسبق؛ الشتماهلا موضوعيا  

  :البحث أسئلة

 هذا ابإلجابة عن األسئلة اآلتية: سيقوم الباحث خالل حبثه

 ؟سورة املطففنيقاصد ما م (1

 ؟ أنواعهطفيف؟ وما ما التّ   (2

 ؟ما أضرار التطفيف على األمة اإلسالمية (3

 :أهداف البحث

 :اليةميكن تلخيص األهداف اليت يسعى الباحث إىل حتقيقها خالل حبثه هذا ابلنقاط التّ 
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 .قاصد سورة املطففنيمبيان  (1

 . وبيان أنواعه وجماالتهمعرفة التطفيف  (2

 .رة التطفيف على األمة  اإلسالميةبيان خطو  (3

 مصطلحات البحث

، فيقال: د  ص  ميمي مشتق من الفعل ق   رمجع مقصد، واملقصد: مصد أصل املقاصد املقاصد لغة:
د   ق ص د    .(1)قاصد فهو ق ْصدا   يقص 

ارع يف مجيع أحوال التشريع واحلكم امللحوظة للش ،مقاصد التشريع العامة هي املعاين :شرعا  
 .(2)أو معظمها، حبيث ال ختتص مالحظتها ابلكون يف نوع خاص من أحكام الشريعة

والقصد يف الشيء خالف  مأخوذ من القصد وهو استقامة الطريق والعدل،" :لغةاالقتصاد 
 . (3)والتقتري"؛ وهو ما بني اإلسراف اإلفراط

 . (4)، والتكسب ، والتملك، واإلنفاقما يتعلق ابلثروة، واملال كلّ  االقتصاد هو علم يبحث يف :وشرعا  

  . (5)األ شياء مج  يع   م نْ  م ل ْكت ه م ا م ْعر وف   املالهو:  املال لغة:

وله قيمة  مباحة شرعا  لغري حاجة أو ضرورة، هو ما كان فيه منفعة مقصودةاملال شرعا : 
 .(6)مادية  بني الناس

                                                           

 (.5/54د. ط )، العني كتاب  ،الفراهيدي( 1)
 (.2/21د. ط، )، اإلسالمية الشريعة مقاصد ،عاشور بنا  (2)
 خمتار الصحاح،، (، والرازي2/525، )4طالصحاح، (، واجلوهري، 1/104د.ط، )، معجم ديوان األدبانظر: الفااييب،  (3)

 (.3/354، )3ط لسان العرب،(، وابن منظور، 254، )ص: 5ط
 36، د. ط، ص:املعجم االقتصادي االسالميأمحد الشرابصي،  (4)
 (.636-11/635،)3ط، مادة : )مول( العرب لسان ، منظور ابن (5)
 388، ص:1، طمعجم املصطلحات املالية واالقتصادية يف لغة الفقهاء نزيه محّاد،  (6)
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: والتَّْطف يف   م: طّفف الكيل يطّففه، وهو مأخوذ من ماّدة )ط ف ف(مصدر قوهل :التطفيف لغة
 .(1)أ ْصبار ه إ ىل   متأل ه ال أ ن وهو امل كيال، ونقص   و اْلو ْزن   اْلك ْيل   يف   الب ْخس  

 من اقتضى إن ابالزدايد إما وامليزان، املكيال يف البخس: ابلتطفيف املراد:(2)كثريقال ابن   :وشرعا  
ون بضاعتهم وافية إذا كانوا هم الذين يتقاض: (4)قطب  سيد وقال .(3)قضاهم إن ابلنقصان ماوإ الناس،

 .(5)ويعطوهنا للناس انقصة إذا كانوا ابئعني ،شراة
 أمهية البحث:

قام  إلسالماو ، اتاألمم وترابط اجملتمعوتقدم  ،نميتها من ضرورايت احلياةادر االقتصادية وتاملصإن 
عليهم - والرسل  كل زمان ومكان،  احملور الذى تدور حوله حياة املسلمني يفو وه أحسن قيام،هبذا 

بعد توحيد هللا تعاىل، ألمهيته البالغة يف اجملتمع اإلسالمي، كما قال  به هممرون أقواكانوا يذكّ    -السالم
ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڄ  چتعاىل: 

ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  ڌ   ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ   

چڳ  ڳ  ڱ     گگ  گ  ڳ  ڳ     trگ
(6). 

                                                           

 ، )ط ف ف(222ص/9،ج3ط،العرب لسان ،منظور ابن( 1)
 يف دول. فقيه مؤرخ حافظ: الدين عماد الفداء، أبو الدمشقّي، مث البصري القرشي درع بن ضوّ  بن كثري  بن عمر بن إمساعيل (2)

سنة  بدمشق وتويف. العلم طلب يف ورحل هـ 706 سنة دمشق إىل له أخ مع وانتقل ،هـ701سنة  الشام بصرى أعمال من قرية
 الفقهاء وطبقات يكمله، ملو  ،البخاري صحيح وشرح ،والنهاية البداية ها:منو  .حياته يف تصانيفه الناس تناقلو  هـ،771

 ([1/320) األعالم،عظيم، وغري ذلك. ] انظر: الزركلي، ال القرآن وتفسري، الشافعيني

 (.346 /8، )2سالمة، ط حممد بن سامي: ، حتققالعظيم القرآن تفسري،  كثري  ابن (3)
 بكلية وخترج. م (1906- هـ 1324)سنة، يف( موشا) قرية مواليد من مصري، إسالمي مفكر: إبراهيم بن قطب هو سيد (4)

ونشرها  الكتب أتليف على عكف وبعد سجنه .األهرام جريدة يف وعمل( م 1934 - هـ 1353) سنة( ابلقاهرة) العلوم دار
 أصوله األديب، النقد) منها كثرية،  وكتبه. م( 1967 -هـ  1387) سنة مفأعد إبعدامه، األمر صدر أن إىل سجن، يف وهو

 و( القرآن ظالل يف( )القرآن يف القيامة مشاهد) و( القرآن يف الفين التصوير) و( اإلسالم يف االجتماعية العدالة) و( ومناهجه
  ([3/148) ،األعالم] انظر: الزركلي،  (.الطريق يف معامل)
 (.3855 /6، )14، طالل القرآنيف ظ،  سيد قطب (5)
 85، اآلية:  األعراف( سورة 6)
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 ال وحده تعاىل اللّ  عبادة إىل قومه يدعو -عليه السالم-وهذه حكاية ابلغة عن دعوة نيب هللا شعيب 
 األرض يف يعثوا ال وأن أشياءهم، الناس يبخسوا ال وأن وامليزان، املكيال إبيفاء وأيمرهم له، شريك

 . ملعاصياب مفسدين

أجله من هو أساس جناة اإلنسان، و و عظيم مر أبالتصاله  ؛ومن هنا تظهر أمهية هذا املوضوع
 وما يرتتب عليها من خري أو شر. ،عمال اإلنسانأبلتعلقه ، و -عليهم السالم– الرسلأرسل 

طفيف تّ ال بيان أنو ، التحذير من التطفيف يف البيع والشراء سورة املطففني  مقاصد ومن أهم
ذكر الناس، وكذلك املعامالت  من نقص حق الغري أو ،حق غريفع بنّ الجتلب كلَّ معاملة   نقد يكو 

 .وسجل األبرار ،سجل الفجار

 :منهج البحث

ابستقراء الباحث  قامحيث .(2)، واالستنباطي(1)ستقرائياال نهجاملتقتضي طبيعة البحث استخدام 
  .اء ما جاء فيها من األدلةستقر حتليلها، واومجعها من مصادرها األصلية، و  ستنباطها،وا املعلومات

 حدود البحث:

وتفسريها  ،من موضوعات ها تناولتوعرض ممقاصد سورة املطففني،  على حدود البحث ستقتصر
 التفاسري املختلفة. مصنفاتعلى كثري من  دعتمااالمع  تفسريا  موضوعيا ، 

 إجراءات البحث:

 لبحث.ل لالزمةالوسيلة اليت ستجمع هبا املعلومات ا وهي

                                                           

 .ة والتجربة وافرتاض الفروض؛ الستنتاج أحكام عامة منهاظما يقوم على التتبع ألمور جزئية مستعينا  على ذلك ابملالحهو و  (1)
 [(1/178، )6ط العلمي، البحث، عبد العزيز الربيعية]
، 6ط العلمي، البحث، عبد العزيز الربيعيةور جزئية اثبتة؛ الستنتاج أحكام منها. ]وهو ما يقوم على التأمل يف أم  (2)
(1/178)] 
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"مصحف املدينة النبوية للنَّشر احلاسويب" وعزوها يف أسفل  من اآلايت سيقوم الباحث بنقل (1
 أو اآلايت. ،احلاشية بذكر السورة مع بيان رقم اآلية

 يف ن كانتإذكر درجاهتا يف الصحة والضعف  مع ،الواردة يف البحث األحاديث الشريفة عزو (2
 .انكتفي بعزومه  يف الصحيحنين كان احلديث إ و ،يف احلاشية غري الصحيحني

 الباحث األقوال إىل قائليها مع ذكر مصادرها اليت نقلت منها يف اهلامش. عزوسي (3
، حبسب اإلمكان هذا البحث أثناءيف  همؤ أمسارتمجة خمتصرة لألعالم الواردة سيقوم الباحث ب (4

 .مع ذكر من مل أقف على ترمجته

 الدراسات السابقة:

ضوعاهتا ومو  أمهية هذه السورة وبسطوا وبينوا  من املفسرين الذين أاثروا يف كتبهم التفسرييةهناك الكثري
وأثرها على األمة اإلسالمية، غري أين مل أقف على من تناول سورة املطففني وحدها تفسريا   ،العظيمة

 منها:  دراسات أخرىك  ناول سورة التطفيفت يوجد من ولكن  ،ية مستقلةعلمأو رسالة ، موضوعيا  قرآنيا  

 لسليمان بن حممد اللهيميد، ،جملة رايض املتقني وقعمب (،تفسري سورة املطففني ) بعنوان دراسة .1
، وأن  ،تحذير من التطفيف يف الكيل والوزنالوعرض  أغراض السورة  اليت اشتملت عليها  من 

 ؛رهّبم أمام العباد وقوفو  العظيم، ذلك اليوم من تهويل وال، ذلك مما سيحاسبون عليه يوم القيامة
الوعيد للذين ، و تعاىل وأن األعمال حمصاة عند هللا ،ليفصل بينهم وليجاز ي هم على أعماهلم

ذكر حال األبرار ، و تعاىل والذين يكّذبون أبن القرآن منزل من عند هللا ،يكّذبون بيوم اجلزاء
لفجار من عباد ضالل الكفرة االسورة الكرمية مبواقف أهل الشقاء وال وختم،وصور من نعيمهم

 إلمياهنم وصالحهم.  منهم؛م يف الدنيا ، ويسخرون هبحيث كانوا يهزؤون  الرمحن األخيار،

 .(1). نقل أقوال املفسرين ، والعلماء يف شرعويأغراض السورة الباحث مث يعرض 

املفسرين ع أقوال مج فهو، أّما هدفه  سورة املطففني ضوعاتبيان عظم مو  ذا البحثمشكلة الباحث  هل
تفسري ابن كثري، و تفسري الطربي،  على املصنفات التالية:، واعتمد يف مجعه والعلماء من بطون الكتب

                                                           

(1 )http://www.almotaqeen.net 
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تفسري أضواء البيان، و تفسري السعدي، و التسهيل البن ج زي، و تفسري فتح القدير، و تفسري القرطيب، و 
 .الكرمية السورة  اصدقمجع م فهي، أّما أهم نتائجه تفسري ابن عثيمنيو 

 .التحليليو هنج الباحث املنهج الوصفي منهج البحث : 

اهرة ظ تناولي أنه سورة املطففني، يف سابقةالات الدراسو البحث هذا  بني الفرقالدراسات السابقة : 
 سورة املطففني ، ومن هذه الدراسات :  مقاصدو  التطفيف،

"رد  من خالل تفسريه حممود جومي الشيخ أيب بكر عند القرآنية املقاصدبعنوان: "دراسة  .2
لنيل درجة الدكتوراه يف التفسري وعلوم القرآن  إبشراف الدكتور: خالد  األذهان إىل معاين القرآن"،

م _ 2016العام اجلامعي:  ،جامعة املدينة العامليةيف  للباحث كبري حيي آدم. نبوي سليمان حجاج.
جهد من العلماء وطالب العلم ال يعرفون عن  الباحث إشكالية حبثه بوجود كثرير  وبنّي  هـ.1437

إىل  ويهدف حبثه ،نصيب من العلمن أن يكون لعلماء أفريقيا مينكر بعضهم  يكادعلماء أفريقيا ، بل 
جومي للشيخ أيب بكر حممود  بيان املقاصد القرآنية من خالل تفسري رد األذهان إىل معان القرآن

تلك يف تفسري القرآن الكرمي مع اإلملام لتوظيفه ب تهراز رايد، وإبرئيس قضاة مشال نيجرياي سابق ا
أن  ،ومن أهم نتائج البحث ،نهج الوصف والتحليل واالستنتاجمهنج الباحث و  ،قاصد وتناوله هلاامل

 القرآن مع وجازته زاخر ابلفوائد واللطائف التفسريية والنكت العلمية تفسري رّد األذهان إىل معاين
 اجلديرة ابإلشارة.  ةواللفتات البالغي

ألن  ؛من انحية اجملالمبحث ) تعريف املقاصد لغة واصطالحا ( و احلايل يف  ييوافق حبث هذا البحث
  .ككذل  حبثي الجم، و الكرميجماله جمال مقاصد القرآن 

بيان املقاصد القرآنية من خالل تفسري رد األذهان إىل إىل  يهدف اهلدف؛ ألن حبثهمن حيث وخيتلفان 
سورة يف تفسري مقاصد القرآن فهو  ، أّما حبثييتعلق به وما جوميللشيخ أيب بكر حممود  القرآن معان

  .املطففني

تناول رسالة   املصباحيلدكتور علي حممد علي ل التطفيف وصوره وأحكامه(،ن )اعنو رسالة بهناك و  .3
 .لى معظم جوانبهع اشتملتبدراسة موضوع التطفيف دراسة  حبثنا اعتىنو  ، يف حبث فقهي التطفيف



 

8 

واملعامالت  ،والعبادات ،يف دراسته هذه صور التطفيف املختلفة يف االعتقادات بنّي  ذكر أنه كما  
 .واالجتماعية ،والعالقات السياسية ،املختلفة

أحكام  من ضمن أي املسائل من أبواب الفقه تندرج حتتها، و وبنّي  ،أحكام التطفيف وكذلك
 .من حيث الصحة والفسادالبيع املتضمن لصور التطفيف 

ه يف الدنيا يوما هي عقوبة مرتكب ،مث ذكر الباحث بعد ذلك أضرار التطفيف على الفرد واجملتمع
وما هي  ؟ويف القوانني الوضعية )القانون اليمين مثاال ( ومدى موافقتها للتشريع اإلسالمي ؟ واآلخرة

 ؟إجيابيات وسلبيات القانون يف حماربة التطفيف واملطففني

وما هو دور الدولة وجهاز احلسبة ودور  ، بعد ذلك الطرق والوسائل حملاربة التطفيفبنّي  مث
حىت يتم استئصال هذا الوابء اخلطري  ؟العلماء واملصلحني ودور أفراد اجملتمع يف حماربة التطفيف واملطففني

 .من جمتمعاتنا اإلسالمية

 .امللخص اج املقارن، كما يبدو من هذنهاملهنج  فقد ذكر أنه وأّما منهجه الذي سار عليه

 : فقد بّينها ابلنقاط التالية أهدافه أماو 

 ختلفة.املوجماالته  بيان مفهوم  التطفيف، وحقيقته ، .1

 بيان أبوابه الفقهية املتعلقة به، وأثره على الفرد واجملتمع. .2

 بيان طرق حماربته وجمانبته عن األمة اإلسالمية. .3

 جتاهه. جهزة  األمنيةاألؤولية بيان سلبيات التطفيف ، ومس .4

، املركز الوطين للمعلوماتعلى صفحة هذه املعلومات وجدت غري أين  ،رسالةالهذه ومل  أقف على 
 .(1) حذفت مث

                                                           

 (انظر: املركز الوطين للمعلومات،1)
 http://www.yemen-nic.info/contents/studies/detail.php?ID=27 
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 : فرق بني البحثنيالوهدفه و  قيمة البحث

  ،فقه اإلسالميالاهرة التطفيف يف ظهدفها معاجلة  امللخص، منمة كما نالحظ تبدو هذه الرسالة قيّ 
)القانون الباحث  وذكر ،عقوبة مرتكبه يف الدنيا واآلخرةو  ،لتطفيف على الفرد واجملتمعأضرار ابيان و 

إجيابيات وسلبيات القانون يف حماربة التطفيف و  ،موافقتها للتشريع اإلسالمياليمين مثاال ( ومدى 
 مي.مجتمع اإلساللأن هذا املوضوع يف غاية األمهية ل قولالخالصة ، و واملطففني

نهج املفروق بني البحثني؛ خمالفة اجملال ؛ ألن جمال حبثه فقهي، وجمال حبثي تفسريي، و ال ومن
من  مواضيع السورة  ا  عاجل  قسمكما أن حبثه ي،  ستقرائياملنهج اال املقارن ، حيث انتهجت   املتبع يف حبثه

ويوافق هذا ، دون آخر  عموضو  على من غري تركيزالسورة  لتعلقها جبميع مقاصد دراستناخبالف  ، 
  . فقط اهرة التطفيفظيف  دراسيتالبحث 

وصفي عاشور أبو  كتور/د لل: يف ظالل القرآن أمنوذج ا التفسري املقاصدي لسور القرآن الكرمي -4
 .م 2015 -هـ  1436سنة نشرت  .زيد

قسنطينة ابجلمهورية  -ية ورقة حبثية مقدمة إىل جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالموهي رسالة مبثابة 
 -يف مؤمترها الدويل بعنوان: "فهم القرآن: بني النص والواقع" الذي تنظمه كلية أصول الدين  -اجلزائرية 

 .م 2013ديسمرب  5-4يف الفرتة: 

 ،الكرمي للقرآن املقاصدي التفسري معىن حتّدث عن وحمتوايته وأمهيته الرسالة موضوع وبعد ذكره
 ،الكرمي القرآن لسور املقاصدي التفسري مقومات، مث ساق احلديث عن التفسري أبنواع وعالقته أنواعهو 
كتاب سيد قطب   خالل من الكرمي القرآن لسور املقاصدي للتفسري عملية تطبيقاتب ه، مث جاءمقاصدو 

 .البحث اليه انتهى ما همأب ختم مث، القرآن ظالل يف" رمحه هللا
الفصل الثاين تشابه مع يو ري املقاصدي وعالقته ابلتفاسري األخرى، إبراز أمهية التفسو ومشكلة البحث 

 الفصل. اهذ فيما عدا عنها مفهوم تفسري املقاصدي إال أّن رساليت ختلتف هولرساليت و 

نشوان عبده خالد ، و رضوان مجال األطرشل: اجلذور التارخيية للتفسري املقاصدي للقرآن الكرمي -5
 .قائد

                                                                                                                                                                                     

222 
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إىل التعريف ابلتفسري املقاصدي للقرآن  -ذكره الباحثان يف املقدمة  كما  - يهدف هذا البحث
الكرمي ابعتباره نوعا  مهما  من أنواع التفسري، حيث جيعل املقاصد مكوان  رئيسا  من مكوانت التفسري، 
     ويتناول البحث إيضاح اجلذور التارخيية هلذا النوع التفسريي، مبينا  نشأته التارخيية وكيف أصبح شرطا  

بد منه للمفسر املعاصر. وقد سلك الباحثان املنهج االستقرائي والتارخيي، جلمع األقوال والتعريفات ال
واحلقب التارخيية اليت سار عليها هذا العلم، مث املنهج التحليلي للرتجيح بني التعريفات، لسرب املراحل 

حث إىل نتائج أمهها أن التفسري بعمق، واستنباط أبرز خصائص وفوائد هذا التفسري. وقد خلص الب
ويكشف عن أسراره اليت تقود العقل  ،ايت القرآن الكرميآيعرض  ،املقاصدي للقرآن الكرمي نوعا  مهما  

 .ويبني كيف جاء القرآن ملراعاة الصالح للبشر ودفع الفساد عنهم ،والقلب إىل مصدرية القرآن الرابنية

هذا فيف العصر احلاضر،  إليه دي، وحاجة النّاسبيان بداية التفسري املقاص بحث:المشكلة 
البحث يركز على اتريخ وأتصيل التفسري املقاصدي بينما يركز حبثي على مقاصد سورة املطففني بذاهتا 

 عمليا .
، وهي زهري هاشم رايالت" ل"أحكام القرآن التفسري املقاصدي عند ابن العريب يف تفسريه -6

 /8 /24هبا سنة  قشنو  ألردناب –امعة الريموك جبوم القرآن أطروحة دكتوراه يف التفسري وعل

 م2011 /7 /26املوافق هـ 1432

هـ( يف تفسريه 543تناولت هذه الدراسة التفسري املقاصدي عند ابن العريب املالكي )ت: 
"أحكام القرآن". وهدفت إىل تتبع اجتهادات ابن العريب وإشاراته يف تفسريه، واليت تدل على اعتباره 
للمقاصد يف تفسري القرآن؛ وذلك بتصنيفها ودراستها وإخراجها على شكل نظرية متكاملة؛ ملعرفة 

 .إمكانية إدراج تفسريه ضمن التفاسري اليت حن  ْت االجتاه املقاصدي يف التفسري

الرسالة كسابقتها ختتلف . وهذه "أحكام القرآن"بيان منهجية ابن العريب يف كتابه  :حثمشكلة البو 
ه " أحكام القرآن" تأصيل التفسري املقاصدي من منظور ابن العريب يف تفسري بهنا تعتين أبساليت عن ر 

 قاصد سورة املطففني.مبثي بينما يهتم حب
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 .التفسري املقاصدي للقرآن الكرمي :ثاينالفصل ال
 حتديد املفاهيمملبحث األول: ا

 املبحث الثاين: مقاصد القرآن الكرمي
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 ديد املفاهيمحتاملبحث األول: 

الضروري معرفة  ومن ،يف الدارين عبادلل ن الشريعة اإلسالمية كلها حكمة وعدل ورمحة ومصلحةإ
  .واالجتماعي، يالفرد ة،يااحلريعة ومقاصدها إلصالح مسار أهداف الش

 تفسري لغة واصطالحا  الاملطلب األول : تعريف 
 :تفسري لغةتعريف 

 جم يل ىل مل خل ٱُّٱوقال تعاىل: ،واإليضاح يانالكشف و الب هو )تفسري( كلمة  ومعىن
 شيء بيان على تدل واحدة كلمة  والراء والسني الفاء "فسر"و ،(1)َّ  مم خم حم

 املاء إىل الطبيب نظر: والتفسرة والفسر. وفسرته الشيء فسرت: يقال الفسر، ذلك من. وإيضاحه
.(2)فيه وحكمه

 أحد رد: والتأويل املشكل، اللفظ عن املراد كشف  والتفسري املغطى، كشف  :(الفسر) وكلمة
 وأظنه: اجلوهري قال التفسرة؛ وكذلك املاء، إىل الطبيب نظر: والفسر. الظاهر يطابق ما إىل احملتملني

 علة على بلونه يستدلون األطباء فيه وينظر املرض على به يستدل الذي البول التفسرة: وقيل مولدا،
ابن ة ،.(3)تفسرته فهو ومعناه، الشيء تفسري به رفيع شيء وكل كالتنهية،  اسم وهو العليل،  وكْشف   اإل 
 غ طَّى

 .(4)امل

 :اصطالحا   تفسريتعريف 

وجزها أو  ، ومن أشهرهاوتنوعت ذلك يف ماختلفت عباراهتو  التفسريتعددت تعريفات أهل 
  :وأعّمها

                                                           

33: ، اآليةالفرقانسورة  (1)

 (. 4/504، د. م، )هارون حممد السالم عبد: قق، حتاللغة مقاييس معجم ،فارس بنا (2)
 ( ، مادة)ف س ر(.5/55،)ج3ط،العرب لسان ،منظور ابن (3)
 (.1/456، )8، ط الرسالة مؤسسة يف الرتاث حتقيق مكتب: حتقيق القاموس احمليط، ،الفريوزآابدى (4)
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 الطاقة بقدر تعاىل هللا ادمر  على داللته حيث من الكرمي القرآن عن فيه يبحث علم :"(1)الزُّْرقاين تعريف
 منها يستفاد وما القرآن ألفاظ معاين بيان عن الباحث للعلم اسم هو :"(3)ابن عاشورو  .(2)"البشرية

 .(4)"توسع أو ابختصار
 :املطلب الثاين : تعريف املقاصد لغة واصطالحا  

 تعريف املقاصد لغة:

 ق ْصدا   يقص د   ق ص د  ل قصد، فيقال: ميمي مشتق من الفع رمجع مقصد، واملقصد: مصد أصل املقاصد
 أ و ذ ل ك   ك ان    اْعت د الر  ع ل ى الشَّْيء ، حن ْو   والنهوض   و التـَّو جيه   ْعت ز ام  اال" ق ص د  ، ومن معاين: "(5) قاصد فهو

ا ج ْور، ع   بـ ْعض   يف   خي  صي  ق دْ  ك ان    وإ ن احلْ ق يق ة   يف   أ صله ه ذ  ، (6)اْلم ْيل   د ون   ت ق ام ة  سْ اال ب ق ْصد   اْلم و اض 
ه   ش ْيءر  إ تْـي ان  وهو على    .(7) و أ مّ 

 :هاعانيممن و كلمة املقاصد عند أهل اللغة العربية مبعان عديدة،   فإن
ڦ   ڤ ڤچ :ومنه قوله تعاىل ،(8)اإل ْفراط   وض دي  واأل مي، واالْعت ماد ، استقامة الطريق:  األول:

          .(9)چڄ  ڄ  ڄ   ڃ   ڄڦ  ڦ  ڦ
                                                           

صر. خترج بكلية أصول الدين، وعمل هبا مدرسا لعلوم القرآن واحلديث. وتويف ( حممد عبد العظيم الزرقاين: من علماء األزهر مب1)
هـ.]الزركلي، 1367ط( يف الدعوة واإلرشاد، وتويف سنة  -ط( و )حبث  -ابلقاهرة. من كتبه )مناهل العرفان يف علوم القرآن 

 ([.6/210، )15ط األعالم،
 (.2/3،)جـ3، طالقرآن علوم يف العرفان مناهل، العظيم عبد الزيْرقاين حممد (2)
 .هبا ودراسته ووفاته مولده .بتونس وفروعه الزيتونة جامع وشيخ بتونس املالكيني املفتني رئيس: عاشور بن الطاهر حممد( هو 3)

 مصنفات له. والقاهرة دمشق يف العربيني اجملمعني أعضاء من وهو. مالكيا لإلسالم شيخا( 1932 عام) عني هـ 1296ولد سنة 
. القرآن تفسري يف( والتنوير التحرير) و( اإلسالم يف االجتماعي النظام أصول) و( اإلسالمية الشريعة مقاصد) أشهرها من وعة،مطب

 ( [.175-6/174، )األعالم] الزركلي،  هـ 1393تويف سنة 
 (.1/11د. ط، ) والتنوير التحرير ،عاشور بنا  (4)
 (.5/54د. ط )، العني كتاب،الفراهيدي( 5)
 ، مادة)ق ص د(.355ص/3،ج3ط،العرب لسان ،منظور ابن( 6)
 (.5/95) د. ط، ،اللغة مقاييس معجم  ،الرازي القزويين( 7)
 (.1/310، )8ط ،احمليط القاموس ي،آابد الفريوز (8)
 9: سورة النحل ، اآلية (9)
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 :والعدل واجل ور، ومنه قوله تعاىل العدل والوسط بني الطرفني: وهو ما بني اإلفراط والتفريط، الثاين:
ڻ  ڻ        ۀ  ۀ        ڻ   ڻک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ںچ

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ     ڤٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ   ٹچ :وقوله تعاىل .(1)چہ  ہ

  .(2)چڃ  ڃ   ڃ  ڃ      ڄڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ

 من قصدا   وإليه وله الشيء قصدت"االعتماد واالعتزام وطلب الشيء وإثباته: تقول:  الثالث:
 .(3)"ومقصدي قصدي وإليه بعينه طلبته ضرب ابب

ريب تدل على معان مشرتكة ادة )قصد ( يف االستعمال العملأن كالم اللغويني  :قولالوخالصة 
 والتوجه حنوه. ءالغالب عند إطالقها  انصرافها إىل العزم على الشي أنّ  ، إالومتعددة

 تعريف املقاصد اصطالحا :

املقاصد ومع ذلك كانت  ،أمجلوا معانيها ومقتضياهتاعند استعمال كلمة املقاصد العلماء األوائل 
الشرع  يحضو تو  ،حول الغاايت واألهداف تعبرياهتا ومرادفاهتاتوجد و  ومستخدمة ،هم مستعملةعند

العزّ  بن عبد  يقول سلطان العلماءو ، لتحقيق سعادة اإلنسان ومصلحته يف الدارين ؛احلكيم
 ذلك جمموع من له حصل املفاسد، ودرء املصاحل جلب يف الشرع مقاصد تتبع ومن : "(4)السالم
 فيها يكن مل وإن ا،قرابهن جيوز ال املفسدة هذه وأن إمهاهلا، جيوز ال املصلحة هذه أبن عرفان أو اعتقاد
  .(5)"ذلك يوجب الشرع نفس فهم فإن خاص، قياس وال نص وال إمجاع

                                                           

 .32سورة لقمان، اآلية:  (1)
 .32، اآلية:  فاطرسورة  (2)
 (.2/504د. ط، )، نريامل املصباح ،الفيومي (3)
أبو حممد عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم بن أيب القاسم بن احلسن بن حممد بن مهذب السلمي املغريب األصل  هو(4)

 -هـ577، ولد سنة )ابلعز بن عبد السالم ، وقد اشتهرامللقب بسلطان العلماء أشعري، عقيدته الدمشقي مث املصري الشافعي،
األعالم للزركلي ]انظر:  .(م 1262  - هـ660)  سنة ابلقاهرة  بن عبد السالم يف أسرة فقرية، وتويفنشأ العزي  (م1181

( والبداية والنهاية البن كثري 2/197(، وطبقات الشافعية لألسنوي )8/209طبقات الشافعية البن السبكي )(، 4/21)
 ](، 3/301(، وشذرات الذهب البن العماد احلنبلي )13/235)
 .(.2/189ط، )، د.. األانم مصاحل يف األحكام قواعدف،  العزيز عبد الدين عز  (5)
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عناية خاصة ؛ وذلك  واعتنوا هبا قاصد الشريعة يف العصر احلديثمباهتموا  فقد علماء العصرأّما 
اعد ، ويف معاجلة قضااي احلياة املعاصرة يف ضوء األدلة والنصوص والقو األصلنيألمهيتها ودورها يف 

 مفيدا  شرعيا  وفنا  مهما  الشرعية، وكان من ضروب االعتناء تدوين املقاصد وأتليفها واعتبارها علما  
 فيمااملتنوعة، وها هو  تقسيماتالصطلحات و املتعريفات و الالفنون من هذه و  الشريعة، لسائر علوم

 ب.أصو  هو ما إىل الوصولوالغرض منها  للمقاصد املعاصرين لبعض تعريفات يلي

هي املعاين واحلكم امللحوظة  :، املقاصد عامة فقال: "مقاصد التشريع العامة(1)بن عاشورا عرَّف .1
للشارع يف مجيع أحوال التشريع أو معظمها، حبيث ال ختتص مالحظتها ابلكون يف نوع خاص من 

 عن التشريع خيلو ال اليت واملعاين العامة، وغايت ها الشريعة أوصاف هذا يف وتدخلأحكام الشريعة"، 
 األحكام، أنواع سائر يف ملحوظة ليست احل كم من معان أيضا   هذا يف تدخل كما  مالحظتها،

 .(2)"منها كثرية  أنواع يف ملحوظة ولكنها

 والوسائل املقاصد بني التفريق وأثناء اخلاصة، املقاصد على القول تفصيله خالل أيضا عرّفهاو 
 مبساع حتصيلها إىل النفوس تسعى واليت لذاهتا، املقصودة والتصرّفات األعمال هي املقاصد: "قالف

مل أو شىت،  . (3)"امتثاال   إليها السعي على حت 

 الغاية منها، واألسرار اليت  :املراد مبقاصد الشريعة" :بقوله(4)وعرفها األستاذ عالل الفاسي .2
 .(5) وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها"

 
هي الغاايت اليت وضعت الشريعة ألجل  :"مقاصد الشريعة :هبقول(1)أمحد الريسوين عرفهاو  .3

 .(2) حتقيقها ملصلحة العباد"
                                                           

 (.14انظر: )ص:  ،( سبقت ترمجته1)
 (.2/21د. ط، )، اإلسالمية الشريعة مقاصد ،عاشور بنا  (2)
 (.2/121د. ط، )، اإلسالمية الشريعة مقاصد ،عاشور بنا  (3)
 هـ 1394 - 1326)سنة  ولد: الفهري الفاسي اجملذوب بن هللا عبد بن عالل بن السالم عبد بن الواحد عبد بن عالل هو (4)

 م. 1974 - 1908 وتويف سنة "  ط - ومكارمها اإلسالمية الشريعة مقاصد"  منها كتب  لهو  .ابلقرويني وتعلم ( بفاس
  ( [.4/247، )األعالم]الزركلي، 

 .7، ص5ط ،ومكارمها اإلسالمية الشريعة مقاصد ، عالل الفاسي (5) 
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 فيدخل ، وحكم املقاصد املنشودة، ومع هذافات كّلها حتمل الغاايت املطلوبةوهذه التعري
اليت  مالحظتها، عن التشريع خيلو ال اليت واملعاين واخلاصة العامة وغايتها ،الشريعة أوصاف هافي
  .ملصلحة اخللق يف الدارينو  ،لت الشريعة لتحقيقهاأنز 

وال  ، وهرياجل ال اختالف تضاد ،تنوع ختالفخمتلفة ا ملقاصدا تعريفات إنّ  :قولالوخالصة 
 ترتيب انحية من املعاصرين جهود، و وراحم متقاربة أمور إهنا بل ، عرضهذا األ  زاءإل ابلفرق البائن

 .الفهم إىل متبادرسهل املنال و  يكونل واألسهل األفضل واختيار الكلمات

  :تعريف التفسري املقاصدياملطلب الثالث: 

هو لون  من ألوان ف، أّما معناه لغة واصطالحا   لتفسرياو ، لغة واصطالحا   ملقاصدا مما سبق من تعريفاتر 
ال يف جم األهداف، واإلابنة عن الغاايت؛ وذلك والتفسري، ي بحث يف الكشف عن املعاين والغاايت 

هو " :ميكننا تعريف التفسري املقاصدي للقرآن الكرمي، فنقولهذا مع و كليًّا أو جزئيًّا،   ،القرآن الكرمي
لوٌن من ألوان التفسري، يَبحث يف الكشف عن املعاين والغاايت اليت يدور حوهلا القرآن الكرمي  

 .(3)"دكليًّا أو جزئيًّا، مع بيان كيفية اإلفادة منها يف حتقيق مصلحة العبا

 

                                                                                                                                                                                     

وهبذه املدينة اتبع تعليمه . ابململكة املغربية ،القصر الكبري م بناحية مدينة 1953 ولد سنة   أمحد الريسوين الدكتورهو  (1)
م. أمت بعدها دراسته العليا بكلية اآلداب 1978سنة  بفاس جامعة القرويني االبتدائي والثانوي. حصل على اإلجازة يف الشريعة من

ودبلوم  م1986 ، فحصل منها على شهادة الدراسات اجلامعية العليا سنةابلرابط "جامعة حممد اخلامس" ةوالعلوم اإلنساني
اإلحتاد العاملي لعلماء  عضو مؤسس وانئب رئيس .م19922الدولة سنة  ودكتوراه  م1989راسات العليا )ماجستري( سنة الد

أمني عام سابق جلمعية  برابطة العامل اإلسالمي كما يشغل كعضو اجمللس التنفيذي للملتقى العاملي للعلماء املسلمني، ،املسلمني
حلركة التوحيد  (. رئيسم1996ـ 1994خرجيي الدراسات اإلسالمية العليا. رئيس لرابطة املستقبل اإلسالمي ابملغرب )

 [./https://ar.wikipedia.org/wiki ] . التجديد "واملدير املسؤول جلريدة "  هـ2003ـ م1996ابملغرب ) واإلصالح
  .7، ص2ط ،الشاطيب اإلمام عند املقاصد نظرية ،الريسوين أمحد (2)
  .)8ص:(د.ط،  التفسري املقاصدي  لسور القرآن الكرمي،وصفي عاشور أبو زيد،  (3)

https://ar.wikipedia.org/wiki/1953
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%88%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/1986
https://ar.wikipedia.org/wiki/1986
https://ar.wikipedia.org/wiki/1986
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A_%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A_%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD
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 املبحث الثاين: مقاصد القرآن الكرمي.

لتحقيقها، وتكّلم عنها غري واحد من العلماء املسلمني، فمنهم من للقرآن الكرمي مقاصد يسعى 
الشيخ  هاوعدّ ، يف مقدمة تفسريه مثانية مقاصد ابن عاشور العالمةوذكر من أمجلها؛  بسطها ومنهم

 ترجع" :(2)أمحد بن حممدوقال  إىل عشرة مقاصد ،مدي( احمل الوحي يف كتابه ) (1)حممد رشيد رضا 
 بواعث ذكر :واألخرى إليها، اخللق دعي اليت العبادة بيان :أحدمها :أمرين إىل كله  القرآن معاين

 وأحكام العقائد أصول :مها نوعني إىل فتنقسم العبادة فأما ،إليها وترددهم فيها الدخول على تبعثهم
 معاين أن فاعلم التفصيل على وأما والرتهيب، الرتغيب: ومها فأمران عليها البواعث وأما ،األعمال

 .(3)"والقصص ،والوعيد والوعد، واألحكام، واملعاد، والنبوة، الربوبية، علم هي: سبعة القرآن
الكرمي    القرآنألّن   ؛ومقاصد القرآن الكرمي هلا غاية وأمهية للبشرية مجيعا  وللمنتفعني خاصة

 أخوهتم وحتقيق الرشد، طور يف وإدخاهلم وأقوامهم، ومجاعاهتم البشر أفراد إصالح " مةحيقق لأل
 .(4)...."أنفسهم وتزكية عقوهلم، وترقية ووحدهتم، اإلنسانية

 وتكون خالصة مقاصد القرآن الكرمي اليت ذكرها  العلماء يف كتبهم كما يلي.

                                                           

اء حممد بن الدين مشس حممد بن رضا علي بن رشيد حممد هو (1)  األصل، البغدادي القلموين، خليفة علي منال بن الدين هب 
 اإلصالح رجال وأحد( املنار) جملة صاحب م( ، وهو1865 -هـ  1282) القلمون سنة يف ونشأ النسب، ولد احلسيين

. ابلقاهرة ودفن. القاهرة إىل السويس من هبا راجعا   كان(  سيارة) يف فجأة( م 193=    هـ 1354 ) تويف سنة و. اإلسالمي
 - احملمدي الوحي) و منه، جملدا عشر اثنا( ط - الكرمي القرآن تفسري) و جملدا، 34 منها أصدر( املنار) جملة رهآاث أشهر

  ]( 6/126للزركلي ) ،األعالم]انظر: .(ط
 العلماء من وهو فقيه م(، 1294 - هـ 693)ولد  القاسم، أبو الكليب، جزي ابن هللا، عبد بن حممد بن أمحد بن حممد( هو 2)
تفسري، وتويف السنة "  ط - التنزيل لعلوم التسهيل"  و"  األصول علم إىل الوصول كتبه  ومن .غرانطة أهل من. واللغة ألصولاب
 -وهو حيّرض الناس على اجلهاد يف معركة طريف  741شهيدا  يوم االثنني اتسع مجادى األوىل من عام  ( م 1340 - هـ 741)

، األعالم] الزركلي،  .سلمني وجيش النصارى بقيادة ألفوْنس احلادي عشر ملك قشتالةوقد وقعت هذه املعركة بني جيش امل
(5/125) MPb7aPWr4.html#ixzz17922http://www.feqhweb.com/vb/t : .] 
اخلالدي،  هللا عبد ، حتقيق الدكتورالتنزيل لعلوم التسهيلالغرانطي ،  الكليب جزي ابن هللا، عبد بن حممد بن أمحد بن حممد (3
 .14، ص:1ط
 .119، ص:1ط ،احملمدي  الوحي ،رضا رشيد حممد (4)

http://www.feqhweb.com/vb/t17922.html#ixzz4aPWr7MPb
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 :ةحالصحي ةديقالعقيدة وتعليم الع حاملطلب األول:  إصال

 إلصالح سبب أعظم وهذا ،ةالصحيح ةديالعق وتعليم االعتقاد إصالح الكرمي من مقاصد القرآن
 الناشئة األوهام من القلب ويطهر الدليل، عليه قام ما لغري اإلذعان عادة النفس عن يزيل ألنه ؛اخللق

ڄڄ  ڄ  ڄ    چيف  قوله  تعاىل:  هذاإىل  هللا أشار وقد ،(1)بينهما وما والدهرية اإلشراك عن

، أي (2)چڈ  ڈ  ژ  ژ  ڎڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڃڃ
 استعداد فيهم يبق مل حىت ،ذلك على وإصرارهم وإفسادهم شركهم، من اهلالك يوجب ما ابرتكاب

  من تعاىل . فحذر هللا(3)األرض يف وفسادا   وفجورا   ظلما   إال ازدادوا ما زماان   بقوا ولو احلق، لقبول
ۓ    ےڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ےچ لمشرك، فقال تعاىل: لغفران العدم و الشرك 

(4)چۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ      ۇ     
  ڦٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦچ قال تعاىل: ،  و

(5)چ ڄ ڄ ڦ  ڄ
ڤ   ڤ چ،  وعن نقيض الشرك  هو توحيد هللا تعاىل بقوله عّز وجلّ: 

ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ    ڇ  ڇ  ڇ  

(6)چڈ ڎ ڈ ڎ ڌ  ڌ  ڍڇ  ڍ
أوّل ركن من أركان الدين  تعاىل اإلميان ابهللو ، 

ال شريك له، واإلميان أبمسائه  واحدا   ومعبودا   وإهلا   هو االعتقاد اجلازم بوجود هللا تعاىل راب  و  ،اإلسالمي
هلا  تشبيه أو ،ملعانيها حتريف النبوية من غري السنة وصحيح القرآن الكرمي اليت وردت يف وصفاته

 تعاىل الميان ابهللاب من آايت القرآن الكرمي أتمران  اكثري   جندو  .(7) بصفات خلقه أو تكييف أو تعطيل
سع اجملال تالكفر، ولكن ال يمن ، وحتذران وابلقدر خريه وشره ،ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر

چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   چ   :تعاىل قوله الواردة فيه،  فمنهاصر األدلة  حل

ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ    ڳ    ژڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ

                                                           

 (.1/40د. ط، )، والتنوير التحرير، عاشور بنا  (1)
   101: ، اآليةهودسورة  (2)
 .مهدي حسني بن علي حممد هاشم الدكتورق حتقي، 1، طوالرحيان الروح حدائق تفسري ،اهلرري (3)
 48: ، اآلية النساءسورة  (4)
              13: ، اآلية لقمانسورة  (5)
     64 :، اآلية آل عمرانسورة  (6)
(7) https://ar.wikipedia.org/wiki 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%81&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D8%A8%D9%8A%D9%87
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 هو الرسل إىل الوحي حيملون الذين املالئكة جبنس واإلميان األول، الركن هو ابهلل فاإلميان. (1)چڳ
 جبنس واإلميان ،الثالث الركن هو رسلال على املالئكة هبا نزل اليت الكتب جبنس واإلميان الثاين، الركن

 الذي اآلخر ابليوم واإلميان الرابع، الركن هو الناس فبلغوها الكتب تلك املالئكة بلغتهم الذين الرسل
 .(2)عملهم على املكلفون فيه جيزى

  :الّصحيحة العبادة وتعليم العبادات إصالح املطلب الثاين:

والتخّلق  ابلعبادة وتطهريهابشرية من الشرك واحلقد واحلسد، ال النفس تزكيةمن مقاصد القرآن الكرمي 
 ،تطبعا   وتكون طبعا   تكونوميكن تقسيم األخالق إىل طبع وتطبع"  ،الّصحيحة ابألخالق احلسنة

 لإلنسان سجية صار ا  طبيعيّ  كان  إذا احلسن اخللق ألن ؛التطبع من أحسن شك بال الطبع ولكن
تذهيب  فإن، ومشقة عناء إىل استدعائه يف حيتاج وال ،تكلف إىل هممارست يف حيتاج ال ،له وطبيعة

 اخل لق   يكون وكما واملمارسة ،ابملرونة وذلك ،التطبع سبيل عنأن يناله  لإلنسان ميكنالنفس وتزكيتها 
 فإنه ،اجلميل احلسن اخللق على مطبوعا   يكون كما  اإلنسان أن مبعىن ،كسبا    يكون قد فإنه ،طبيعة
قال تعاىل مبينا  على أمهية  .(3)واملرونة الكسب طريق عن احلسنة ابألخالق يتخلق أن ميكن أيضا  

، وقال (4)چڦ  ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ  ڃ  ڃ  ڃچتزكية النفس، وسوء عاقبة من دّسها يف املعاصي : 
 .(5)چائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ ۈئ  ۈئ ېئ ېئ چ تعاىل يهنئ من خاف مقام ربه :

 الدنيا احلياة مبتاع يعتد ومل البشرية، اجلبلة حبكم تشتهيها اليت واحملارم املعاصي إىل امليل عن زجرها: أي
  .(6)عاقبتها بوخامة منه علما وزينتها بزخارفها يغرت ومل وزهرهتا،

 حي جي ٰه  مه جه هن من ُّٱ، وقال تعاىل: (7)،"يشاء من يؤتيه هللا فضل هذا ولكن

ما وأ،(1)َّ  مك لك هش مش هسمس هث مث هت مت هب  مب هئ مئ هي مي خي

                                                           

 .136: ، اآلية النساءسورة   (1)
 (.5/374د.ط، ) ،املنار تفسري  ،رضا  رشيد حممد (2)
 .13، ص: 1ط ،األخالق مكارم ،العثيمني بنا (3)
 10 - 7 ، اآلايت:الشمسسورة   (4)
 .41 – 40 ::، اآلايتالنازعاتسورة   (5)
 .(31/93)  1ط، والرحيان الروح حدائق تفسري، األرمي هللا عبد بن األمني حممد(6)
 .13، ص: 1ط ،األخالق مكارم ، العثيمني بنا (7)
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   زعمه أعداؤهفقد توىل هللا تعاىل تزّكيته وتنزيهه عن كلّ  نقص  -صلى هللا عليه وسلم -رسول هللا 
 ما يعين ال سفيه اجملنون ألن ؛دعواهم بطالن على يدل، وهذا (2)چں ڱ ڱ ڱچفقال تعاىل: 

 .(3)الرجال عظماء يف الكمال منازل أرقى العظيم واخللق، تصرف أي حيسن وال يقول،

بني احلق ما لخلق ل نيليب هاوعام هاخاص األحكام تشريع يف ّما مقاصد القرآن الكرميأ
كثرية جدا ، ومستفيض ذكرها يف    من فروق ،واهلدى والضاللل واحلرام، واخلري والشر، والباطل، واحلال

 على كتاب هللا تعاىل، وال ميكن حصرها يف هذا املكان، ونذكر على سبيل اإلشارة والتلميح فقط، ال
  ۇئې  ې  ى     ى  ائ  ائ   ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئچ  تعاىل خماطبا  رسوله : التمثيل والتفصيل؛  قال

ڇ  ڇ     ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  چ وقال تعاىل:  ، (4)چ ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ

ڱ  ڱ  ڱ    ڳگ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  کڑ  ڑ  ک  ک  ک  ژڈ  ڈ   ژ

 يف وجزئيا   الغالب، يف كليا    مجعا   األحكام عمجي الكرمي القرآن مجع ولقد، ( 5) چ....ڱ  ں
( 6)چڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ     ...چ: تعاىل فقوله املهم،

 وقوله
 إكمال  هبا املراد ( 7) چ ... چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ ...چ تعاىل:

رتبط هبذا الكتاب، فمنه وكل شيء يف حياة املسلم م ،(8)والقياس ابالستنباط األمر منها اليت الكليات
إليه من التوجيهات واإلرشادات  وما يرضي ربه، وفيه ما حيتاج عبادته ، وبه يعرفعقيدته يستمد

 قرآن. قال تعاىل إشعارا  ألمهية الوالضياع ظلمات اجلهل والضالل بيان واملعامالت، يف األخالق يف
 .(9)چٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦچ : الكرمي

                                                                                                                                                                                     

    .76 – 75: اآلايت طهسورة   (1)
 .4.: ، اآلية القلمسورة   (2)
 .(8/246د.ط ) ، ابلقرآن القرآن إيضاح يف البيان أضواء ، الشنقيطي املختار حممد بن األمني حممد (3)
   .105: اآلية سورة النساء(4)
 .48: اآلية املائدةسورة (5)
    .89 :اآلية النحل:سورة (6)
    .3: اآليةاملائدة سورة (7)
 (.1/40د. ط، )، والتنوير التحرير، اشورع بنا(8)
  .9: اآلية اإلسراءسورة  (9)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
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 الشريعة تلقي إىل يؤهلهم وما املخاطبني، عصر حالة يناسب مبا التعليمالقرآن الكرمي  ومن مقاصد
 وقد. الكتاب أهل من العرب خمالطي علم مبلغ ذلك وكان ،األخبار وعلم الشرائع علم وذلك ونشرها

 للضالني جمادالته أفانني يف االستدالل وصحة العقول ميزان حكمة تعليم ذلك علىالكرمي  نالقرآ زاد
 مظ حط خضمض حض جض مص ُّٱ:تعاىل فقال ،(1) احلكمة بشأن هنوّ  مث النظر، إىل دعوته ويف

 ابب أوسع وهذا، (2)َّ  جك مق حق مف خف جفحف مغ جغ  مع جع
 على املتكرر التنبيه به حلق وقد العلم، إىل نييّ  األمّ   عيون به وانفتحت املعارف، عيون منه انبجست

 وكان جتريبية، أمور علومهم قصارى إمنا قبل، من العرب أمساع يطرق مل شيء وذلك العلم، فائدة
 جض ٱُّٱ:تعاىل قال، و (3)القرآن فجاء العرفاء وهم جتربة إليه تضم ذكاء بفرط اختصوا أفرادا حكماؤهم

 حك جك مق حق مف خفحف جف مغ جغ  مع جع مظ حط مض خض حض

ٱ .(4)َّ هل مل خل حل جلمك لك  خك

 آايت مجيع جيمع وهذا ،والتبشري والتحذير واإلنذار املواعظ اجلمع بني :الكرميالقرآن  ومن مقاصد
الوعد والوعيد ، و (5)والرتهيب الرتغيب ابب وهذا للمعاندين، واجملادلة احملاجة وكذلك والوعيد، الوعد

ابملغفرة  املؤمنني هللا يوجب حسن الظن ابهلل، وعد ما فالوعد رسول هللا،وسنة  تعاىل هللاورد يف كتاب 
يكون  وأن ، فالواجب على املسلم أن ال يقنط وال أيمل،امللتهبة ، وتوعد العاصني ابلناروالرمحة واجلنة

 مب زبرب يئ ىئ ٱُّٱ: تعاىلذم اآلمنني وذم القانطني، فقال  تعاىل ألن هللا ؛بني الرجاء واخلوف

 جم يل ىل مل خل ُّٱ:تعاىلقال ، و (6)َّ مت زت رت يب ىب  نب

                                                           

 (.1/41د. ط، )، والتنوير التحرير، عاشور بنا (1)
 . 269: اآلية البقرة سورة (2)
 (.1/41د. ط، )، والتنوير التحرير، عاشور بنا (3)
 . 9: اآلية الزمر سورة  (4)
 (.1/41د. ط، )، والتنوير التحرير، عاشور بنا (5)
 . 99: اآلية األعراف سورة  (6)
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،(1)َّ  جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حنجن يم ىم  مم خم حم
.(2)َّ  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ:تعاىل واصفا  حال املؤمننيقال و 

 :هتذيبها و األخالق إصالح املطلب الثالث:

 أجناس والبشر اإلسالم وبعد ما جاء صيانة النفوس من احلقد واحلسد، الكرمي من مقاصد القرآن
 والشعوب واملشارب، واملذاهب واألداين، واألوطان واللغات واأللوان، األنساب يف تونفاو يت متفرقون،
 وإن البشرية الروابط هذه من شيء يف خمالفه منهم فريق كل  يقاتل والسياسات، واحلكومات والقبائل،

 واحدة، ملة على الناس وجعل اإلنسان إصالح هذا دعت الضرورة إىل  ويف اآلخر، البعض يف وافقه
هناك و  واحد، ورهبم واحد، جنسهم أن كما  واحد، ولسان واحد، وحكم واحد، وشرع واحد، ودين

 .(3)ليت تربطهما لو األصمن  ةنبذ

 من خالصة ذكر بعد اإلسالم أمة خماطبا تعاىل هللا قال األمة وحدة: األول األصل
 .(5)چڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ     چ : (4)قصصهم

 وشاهده وقبائلهم، وشعوهبم البشر أجناس بني ابملساواة إلنسانيةا وحدة :الثاين األصل
ڇ    ڍ  ڍ  ڌ    ڇڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇچ  :تعاىل قوله (،6)العام

 .(7)چڎ  ڈ   ڈ  ژ      ڎڌ

ڻ چ: تعاىل قوله، (8)األعم وشاهده -صلى هللا عليه وسلم- رسولال ابتباع الدين وحدة :الثالث األصل

 قال تعاىل: والعجمي والعريب واألسود، لألمحر خطاب وهذا، (1)چ...ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ
                                                           

 . 87: اآلية يوسف سورة  (1)
 .60: اآلية املؤمنونسورة  (2)
 .197، ص:1ط، احملمدي الوحي ،رضا رشيد حممد (3)
 .197، ص:1ط، احملمدي الوحي ،رضا رشيد حممد (4)
 .92: اآلية األنبياء سورة  (5)
 .198، ص:1ط، احملمدي الوحي ،رضا رشيد حممد (6)
 .13: اآلية   احلجراتسورة  (7)
 .198، ص:1ط، احملمدي الوحي ،رضا رشيد حممد(8)
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 إىل مبعوث وأنه النبيني، خامت أنه وعظمته شرفه من وهذا مجيعكم،: أي چمجيعا إليكم هللا رسول إين چ
 .(2)كافة  الناس

 املدنية احلقوق يف اإلسالم ألحكام اخلاضعني بني ابملساواة التشريع وحدة :الرابع األصل
 والقوى والفقري، والغىن والسوقة، وامللك والفاجر، والرب والكافر، املؤمن بني املطلق ابلعدل والتأديبية

 .(3)والضعيف

وىف  ،موعباداهت الروحية مأخوهت يف الدين هبذا املؤمنني بني ابملساواة الدينية الوحدة :اخلامس األصل
ۉ  ې   ې    ۉۋ  ۅ  ۅ ۈ  ٴۇ  ۋچ : تعاىل هللا قال منها، لالجتماع االجتماع

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  چ: احملاربني املشركني أحكام يف تعاىل هللا وقال، ( 4)چ ....ې

.(5)چڻ  ڻ  ۀ     ۀ      ڻڱ  ں   ں  ڻ

 للتأسي ، و(6)مساويهم من لتحذيراو  األمم السابقةابحملاسن  لتأسيا الكرمي ومن مقاصد القرآن
 مح جح مج حج مث هت  مت خت حت جت هب ٱُّٱ:تعاىل  قال عن حماسنهم
 أحسن املاضية والقرون السالفة األمم أخبار لك نبني ، أي:( 7)َّ خس حس  جس مخ جخ
 حل جل مكلك خك حك  جك مق حقمف خف حفجف مغ جغ مع ُّٱ :تعاىل  قال، و (8)البيان
  مب زب رب يئ ىئ ُّٱقال تعاىل:  همئمساو  من وللتحذير، (9)َّهل مل خل
 األمثال لكم وضربنا، أي: (10)َّ يت ىت  نت مت زت رت يب ىب نب

                                                                                                                                                                                     

   .158: اآلية األعرافسورة  (1)
 (.3/489، )2ط ،العظيم القرآن تفسري ،كثري  بنا (2)

 .197، ص:1ط، احملمدي الوحي ،رضا رشيد حممد (3)
   .  10:  اآلية احلجراتسورة (4)
      . 11:   اآلية التوبةسورة (5)
 (.1/41د. ط، )، والتنوير التحرير، عاشور بنا (6)
     .  3: اآلية يوسفسورة  (7)
 (.209 /4، ) 4ط ،البغوي تفسري ،البغوي (8)
      . 90: اآلية األنعام سورة (9)
      .45: اآلية إبراهيم سورة (10)
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 ودمتم أعرضتم بل اآلايت تلك فيكم تنفع فلم أزالته، إال القلب يف شك أدىن تدع ال اليت واضحةال
 (1)بباطل اعتذر منو  اعتذار فيه ينفع ال الذي اليوم هذا إىل ووصلتم صار، ما صار حىت ابطلكم على

 ومعاشها وأماهنا نظامها وحفظ األّمة إصالح املطلب الرابع:

 يف البشر إصالح من به جاء ما ألنّ  كم،احلو  سياسةالو  سيادةالو  دايةاهل الكرمي القرآن مقاصد من
 ابلعدل واحلكم السيادة على يتوقف ،الدنيوية والقضائية االجتماعية ومصاحلهم الدينية، شئوهنم مجيع

 ورئيسه الشورى، وشكله لألمة، اإلسالم يف احلكمو  والدولة، الدين حلماية واالستعداد احلق، وإقامة
 صفات يف تعاىل هللا قال وعزله، نصبه متلك اليت هي واألمة لشرعه، منّفذ( اخلليفة) أو ماماإل

 هللا صلّى لرسوله لاوق( 3)چڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ    چ : (2)املؤمنني
ٹ  ڤ  ڤ  ڤ     ٹٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٺپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺچ : وسلّم عليه

(4)چڃ  ڃ  ڃ  چ      ڃڄ  ڄ  ڄ   ڦ  ڄ  ڦڤ  ڦ  ڦ
ۈئ  ېئ  چ : تعاىل هللا الوقا .

  متيب  جت  حت  خت   جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب       حب  خب  مب  ىب  یېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  ی

(   5)چىت  يت  جث  مث 
 من ةلألم العامة الشئون يف إليهم يرد والرأي والعقد احللّ  أهل األمر فأولو

 .(6)ريمهاوغ واخلوف األمن

 والعقل، الدين بتعاون إال ذلك يتم ال، و توضيحه وإرشاده إىل إصالح املال الكرمي القرآن مقاصدومن 
 .(7) أقطاب سبعة على تدور الّدالة على هذا املقصد واآلايت واحلكم، واحلكمة والعلم

 :والشر اخلري يف واختبارا   فتنة كون املال:  األول القطب

                                                           

  427، ص: 1، طاملنان كالم  تفسري يف الرمحن الكرمي تيسري ،السعدي (1)
 .198، ص:1ط، احملمدي الوحي ،حممد بن رضا رشيد حممد(2)
 .38: اآلية الشورىسورة (3)
 . 159: اآلية آل عمرانسورة (4)
  . 59: اآلية النساءسورة (5)
 .198، ص:1ط، احملمدي الوحي ،رضا رشيد حممد(6)
 .209، ص:1ط، احملمدي الوحي ،رضا رشيد حممدانظر:  (7)
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 من الدنيوية حياهتم يف للبشر وامتحان اختبار أي ،وامتحان فتنة أن املال ىالكرمي عل لقرآنانبه 
 مثار وهو والفجور، والرب والشر، واخلري واإلفساد، اإلصالح إىل الوسيلة هو إذ ومصاحل، معايش
 بني واملنافع املصاحل يف وتداوله األغنياء بني دولة وجعله واحتكاره، وكنزه وإنفاقه، كسبه  يف التنافس

 ُّ  َّ  ٱُّٱ، وقال تعاىل: ( 2)َّ  ...جس  مخ جخ محُّ، قال تعاىل:(1)الناس

  الكرمي القرآن يف املال فتنة يف والشواهد، .(3)َّ رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ
 ذكر آية أو آيتني يف كّل قطب من أقطاب.بولكن نكتفي  ،ا  جد كثرية

 :واخلري احلق عن وصده وغروره املال طغيان ذم: الثاين القطب

 .(4)َّ هت مت خت حت جت هب  مب خب ٱُّٱ :العلق سورة يف تعاىل هللا قال

 يي ىي مي خي ٱُّٱتعاىل:   قال، و ( 5)َّ ىك  مك لك اك يق ىق ُّٱ: تعاىل قالو 
(.6)َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ

 

  

                                                           

 .209، ص:1ط، احملمدي لوحيا ،رضا رشيد حممد (1)
 .186: اآلية آل عمرانسورة  (2)
 . 7: اآليةالكهف: سورة  (3)
 . 7 -6: اآليةالعلق: سورة  (4)
  .2: اآلية املسدسورة  (5)
 . 3 -2: اآلية اهلمزةسورة  (6)
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 :إنفاقه يف والرايء به والكربايء ابملال البخل ذم: الثالث القطب

 حنجن مم خم حم جمهل  مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق  حق  ُّٱ: تعاىل قال
.(1)َّمت هب مب هئ مئهي مي خي حي  جيٰه مه جه هن من خن

 :الصاحل والعمل اإلميان على وجزائه تعاىل هللا نعم من بكونه والغىن املال مدح: الرابع القطب

 ُّ ُّٱٱٱ:تعاىل قالو .(2)َّ ىن من خن حن جن يم  ىم مم خم حم ٱُّٱ :تعاىل قال
.(3)َّ نب مب زب رب يئ ىئنئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ

 :فيه واالقتصاد سرافابإل الضياع من املال حفظ من هللا أوجب ما: اخلامس القطب

 حص مس خس حس جس مخ جخ  مح جح مج حج مث هت مت خت ٱُّٱ: تعاىل قال
 وقال.(5)َّمم خم حم جم هل مل خل حل  جل مك لك ٱُّٱ تعاىل: وقال.(4)َّ خص
.(6)َّ يي ىي مي خي حي  جي يه ىه مه جه ين ىن من ٱُّٱ تعاىل:

 تعاىل : هللا سبيل يف املال إنفاق: السادس القطب

 فهو قبله ذكر وما فيه، وأكثرها املال يف املنزلة ايتاآل أقطاب من األعظم التهذييب القطب هو هذا
 هب مب خب حب جب ٱُّٱ: تعاىل قال ، (7)به للعمل بيان فهو بعده يذكر وما له، وسائل
 وقال ،(8)َّحس  جس مخ جخمح جح مج حج مث هت  مت خت حت جت

                                                           

 .180: اآلية آل عمرانسورة  (1)
 . 12: اآلية نوح سورة (2)
 . 20: اآلية اإلسراء سورة (3)
 . 5: اآلية النساء سورة (4)
 . 67: اآلية  الفرقان سورة (5)
 . 29: اآلية اإلسراء سورة (6)
 .219، ص:1ط، احملمدي الوحي ،رضا رشيد حممد (7)
 . 15: اآلية احلجرات سورة (8)
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 ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل ُّٱ: تعاىل

 ٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي خي حي جي يه ىه  مه جه ين

 زب رب  يئىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ

.(1)َّ زث رث يت ىتنت  مت زت رتيب ىب نب مب
 :اإلسالم يف املايل واإلصالح املال يف واملندوبة املفروضة احلقوق :السابع القطب

 حئ جئيي ىي ني مي  زيري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ٱُّٱ :تعاىل قال

 ىي ني مي  زي ري ُّٱ :بقوله الزكاة بني هللا ومصارف، (2)َّ مئ خئ
 خت حت  جتهب مب خب حب جب هئ مئ خئ  حئ جئ يي
.(3)َّ مج حج مث هتمت

 مساها كما  عاما   خريا   وجعلها البشر ثروة إصالح يف العلمية القواعد هذه يف القول وخالصة
 فيكونون واستعدادهم، أحواهلم اختالف على البشر أمر هبا يصلح اليت هي هناأل كتابه،  يف تعاىل هللا

 قواننيال كتب  من شيء وال األداين، من دين يف مثلها جتد ولن دينهم، وىف دنياهم يف سعداء
 .(4)البشرية واحلكمة

مبا فيه كفاية ملن أراد املزيد من غري االختصار، (  5)رضا علي بن رشيد حممدنها ع متكلّ قد و 
على رؤوس العناوين  إمنا مت تلخيصهاو  سألة ،امل يف ملا بسطه الشيخ ،إمجاال  ن تناوله اأّما هذا املقام ك

 .(6)إليها ليكون ملمحا  ملن رام الرجوع

                                                           

 . 177: اآلية البقرة  سورة (1)
 . 103 :اآلية التوبة سورة (2)
 .60اآلية  التوبة سورة (3)
 .222، ص:1ط، احملمدي الوحي ،حممد بن رضا علي نب رشيد حممد (4)
 سبقت ترمجته .  (5)
 . 222 -209، ص:1ط، احملمدي الوحي ،رضا رشيد حممدأنظر:   (6)
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إنصاف املرأة وحتريرها من ظلم اجلاهلية  :اليت سعى إىل حتقيقها الكرمي قاصد القرآنومن م
 ُّٱٱقال تعاىل:  ،فع قدرها بعد أن كانت مصدر عارد عظم اإلسالم من شأن املرأة ور فق، (1)وظالمها

 زترت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ
 إلسالما قبل النساء كانتو ،(2)َّ يف ىف يث ىث نثمث زث رث يت  ىت نت مت

 الكتاب، أهل عند حىت وقوانينها شرائعها مجيع وىف ،األمم مجيع عند مستعبدات ممتهنات مظلومات
 والرمحة تكرميها مراعاة ومع ، ووظائفها املرأة أعطاها اليت احلقوق مجيع وبنّي هلا اإلسالم، جاء أن إىل
ذها من وأدها وهي حية،  وجناها من ، اإلسالم هو الذي  أعّز املرأة وكّرمها وأنق(3)عليها والعطف هبا

:  تعاىل مجيع جوانب حياة كلها وجعل شقيقة  الرجل واآلايت دالة على ذلك كثرية جداّ منها؛ بقوله
 مل  يك مكىك لك اك يق ىق يف ىف  يث ىث نث مث زث ٱُّٱ

 ملىل يك  ىك مك لك ُّٱ: تعاىل قولهو ،(4)َّ مم ام يل ىل

  ري ٰى ين ىن نن من  زن رن مم ام يل

 جب  هئ مئ ُّٱٱ:تعاىل قالو  ،(5)َّ  هئ مئ خئ حئ ييجئ ىي ني زيمي

 جس مخ جخ مح جح مج حج  مث هت ختمت حت جت هب مب خب حب

 جغ مع جع مظ حط مض  خض حض جض خصمص حص خسمس  حس

 أعطى األمم من أمة يف قانون وال شرع وال دين وجد ما ومن أجل ذلك ،(6)َّ  حف جف مغ
 .(7)والكرامة والعناية احلقوق من اإلسالم أعطاهن ما النساء

كانت فاشية بني   للضعفاء األقوايء اسرتقاق ن ظاهرةأل ؛حترير الرقاب الكرمي ومن مقاصد القرآن
  ظالم، لكل املاحي نوره وأشرق اإلسالم، ظهر فلما  ،الذين كانوا قبل اإلسالم شعوباجملتمعات وال

                                                           

 .99، ص:3طكيف نتعامل مع القرآن العظيم،  أنظر: القرضاوي، (1)
  .59 – 58: اآلايت النحلسورة  (2)
 .234، ص:1ط، احملمدي الوحي ،رضا رشيد حممدأنظر:  (3)
 . 97 : اآلية النحلسورة  (4)
 .71:اآليةالتوبةسورة  (5)
 . 19 :اآلية النساءسورة  (6)
 .239، ص: 1ط، احملمدي الوحي ،رضا رشيد حممد (7)
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 الرق لزوال املمهدة األحكام ووضع وإرهاقه، الرقيق ظلم إبطال األمم فساد من أصلحه مما كان
 يف متعذرا   واحدة دفعة إبطاله كان  إذ استكبار، وال بغى وال رضرا وال ضرر بغري املمكن ابلتدريج

 األرقاء معيشة وانحية املسرتقني، السادة مصاحل انحية: الناحيتني من يالبشر  االجتماع نظام
وجعل االسرتقاق حمصورا  يف دائرة ضيقة جدا ، وهي األسر يف اجلهاد أي احلرب ، (1)املستعبدين

 نث مث  زث رث يت ىت نت مت زت ٱُّٱ:تعاىلوقال  ،الء كلمة هللاالشرعية اليت يراد هبا إع
  ىن نن من زن رن مم ام يلىل مليك  ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث
(2)َّ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ريٰى ين

، ورغب  القرآن الكرمي يف تعاىل هللا برغّ و ،
، وكثّر طرق  تعاىل إىل هللا يف عتق األرقاء وحض عليه وجعله من أعظم القرب النبوية رسول السنة

كفارة القتل، أو كفارة الوطء يف رمضان، أو كفارة الظهار، أو كفارة لرقائق وفكاكها مثل؛  حترير ا
وجعل مصرف من مصارف الزكاة ، وال ميكن ذكر ملا ورد يف هذا ابب من أدلة دالة عليه،  اليمني،

  أداء على مساعدهتا أو بعتقها الرق، من فكها: أي،(3)َّ مج حج ُّومن القرآن قوله تعاىل: 
وجيد املزيد ملن أراد الزايدة هلذا املوضوع  .(4)الكفار عند املسلم األسري فكاك أوىل ابب ومن ها،كتابت

 .(5)وافيا  مثل
 
 
 
 
 

 الفصل الثالث: بني يدي سورة املطففني
 .ملبحث األول: أمساء السورة  وعدد آايهتاا

                                                           

 .240، ص:1ط، احملمدي الوحي ،رضا رشيد حممدأنظر:  (1)
 .4: اآلية حممدسورة  (2)
 .13: اآلية البلدسورة  (3)
 . 924، ص: 1، طاملنان كالم  تفسري يف الرمحن كرميال تيسريالسعدي  (4)
 .250 -240، ص: 1ط، احملمدي الوحي ،رضا رشيد حممدأنظر:  (5)
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 .املبحث الثاين: سبب و مكان  نزول سورة املطففني

 .اسبات يف  سورة املطففنياملبحث الثالث: املن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وعدد آايهتا. املطففني سورةاملبحث األول: أمساء 

 :سورة املطففنيأمساء طلب األول: امل
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مع أنه جاء يف الكتب  ،يف عداد السور ذوات أكثر من اسم هإتقانيف  هذه السورة  السيوطي مل يذكر
 أن هلا أكثر من اسم، ومن أمسائها:

 سورة املطففني: -1
وقد جاءت  ت يف املصاحف وأكثر كتب التفاسري،وكتب، مسيت هذه السورة ابسم ) سورة املطففني ( 

السورة موسومة هبذا االسم يف بعض اآلاثر املروية عن الصحابة رضوان هللا عليهم، فعن عبد هللا بن 
آخر ما أنزل قال: " وعنه أيضا  أنه  .(1)عباس رضي هللا عنهما أنه قال: " نزلت سورة املطففني مبكة "

حديثه  مثل رضي هللا عنهما بن الزبريعبد هللا عن  (3)وأخرج ابن مردويه ، (2)" مبكة سورة املطففني
 .(4)األول

  .(5)ژڭ  ۇ  ژ حها بقوله تعاىل: اومسيت هبذا االسم الفتت 

ويل مسيت به داللة على أن من أخل أبدىن حقوق اخللق، استحق أعظم : " (6)وقال املهاميي 
 .(7)"احلق، من اإلميان به وآبايته ورسله؟ من احلق. فكيف من أخل أبعظم حقوق

 :سورة ويل للمطففني -2

قدم ، فعن أيب هريرة أنه  عنهم ابسم سورة )ويل للمطففني(رضي هللا قد ورد يف كالم بعض الصحابة
على  (1)بن عرفطةسباع وقد استخلف  ،املدينة يف رهط من قومه والنيب صلى هللا عليه وسلم خبيرب

                                                           

  جه وبني درجته.(، وعزاه إىل النحاس، وابن مردويه. مل أجد من خرّ 15/288) يف الدر املنثور يف التفسري ابملأثور،( ذكره السيوطي 1)
يف ذكره السيوطي و (. 17،  رقم )33،  ص:1ط، ابملدينة أنزل وما مبكة القرآن من أنزل وما القرآن فضائلابن الضريس،  (2)

  درجته.جه وبنّي (. مل أجد من خرّ 15/288) الدر املنثور يف التفسري ابملأثور،
لكبري حمدث أصبهان، وصاحب التفسري ا أبو بكر أمحد بن موسى بن مردويه بن فورك بن موسى بن جعفر األصبهاينهو ( 3)

عن سبع  .410لست بقني من رمضان سنة ، وتويف هـ 323 ،مولده يف سنة، احلديث النبوي والتاريخ وكتاب األمايل، وأحد رواة
 .( [309-17/308، )سري أعالم النبالء، ] الذهيب، ومثانني سنة

 (، وعزاه إىل ابن مردويه.15/288، )يف الدر املنثور يف التفسري ابملأثور( ذكره السيوطي 4)
 .1( سورة املطففني، اآلية: 5)
من أعالم اهلند ومن علماء األحناف (  احلسن علي عالء الدين بن أمحد بن علي املهائمي اهلندي احلنفي ) املخدومأبو ( 6)

األعالم، . ] انظر: الزركلي، م( 1432 - 1374) وتويف (ـه 835 - 776). ولد  األجالء و كان من كبار الصوفية يف عصره
 ( .[7/9 ) معجم املؤلفني، (، وعمر رضا كحالة، 257 /4) 
 (.2/392)  ،تبصرة الرمحن وتيسري املنان( املهاميي، 7)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/323_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/323_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/323_%D9%87%D9%80
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ويف الثانية  (كهيعص   ) املدينة قال : فانتهيت إليه وهو يقرأ يف صالة الصبح يف الركعة األوىل ب
اكتال ابلوايف وإذا كال كال ابلناقص قال ويل لفالن إذا اكتال  :فقلت لنفسي :قال( ويل للمطففني )

هللا عليه وسلم خيرب قال فكلم رسول هللا دان شيئا حىت أتينا خيرب وقد افتتح النيب صلى ى زوّ فلما صلّ 
.(2)صلى هللا عليه وسلم املسلمني فأشركوان يف سهامهم

وممن مساها هبذا االسم من الصحابة رضي هللا عنهم عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه حيث أاته  
عر  ونثرا  كنثرجل   ف صَّل يف ر كعة، فقال: أهّذا  كهذّ  الشّ 

صلى هللا عليه ر الدَّق ل؟ لكنَّ النيب فقال: إين أقرأ امل
و )اقرتبت، واحلاقة( يف ركعة، و  عةر، )الرمحن، والنجم( يف ركعة،كان يقرأ النَّظائر  الس ورتني يف ر كْ   وسلم

)الطور، والذارايت( يف ركعة، و )إذا وقـ ع ت، ونون( يف ركعة، و )سأل سائل، والنازعات( يف ركعة، و 
س( يف ركعة، و )املدَّثر، واملزمّ ل( يف ركعة، و )هل أتى، وال أقسم  بيوم القيامة( يف )و ْيل  للمطففني، وعب

 .(3)ركعة، و )عم  يتساءلون، واملرسالت( يف ركعة، و )الدخان، وإذا الشمس  كورت( يف ركعة

املدينة كانوا من أخبث  ملا قدم النيب  كما ورد ذلك عن ابن عباس رضي هللا عنهما أنه قال:
 .(4)فأحسنوا الكيل بعد ذلك (ويل للمطففني)، فأنزل هللا سبحانه :  اس كيال  الن

،  (سورة ويل للمطففني) مسيت هذه السورة يف كتب السنة ويف بعض التفاسري قال ابن عاشور: "
 .(5)(جامعه)، والرتمذي يف (صحيحه)ن ا البخاري يف كتاب التفسري مهل وكذلك ترجم

                                                                                                                                                                                     

ستعمله النيب ص لَّى اللَّ  ع ل ْيه  و س لَّم  على املدينة حني خرج إىل خيرب، وإىل دومة ويقال له الكنايّن.، سباع بن عرفطة الغفاريّ  (1)
(، 2/682، )1، طاالستيعاب(، وابن عبد الرب، 3/1451،)1، طمعرفة الصحابة]أبو نعيم، الصحابة.اجلندل، وهو من كبار 

  .(  [3/24، )1، طاإلصابة يف متييز الصحابةوابن حجر، 
(، رقم 110-16/109)صحيحه، ، وابن حبان يف 8552(، رقم احلديث: 226 /14)  ،املسند ( أخرجه أمحد يف2)

، سلسلة األحاديث الصحيحةه األلباين يف ، وصحح2241(، رقم احلديث: 2/38، )املستدرك، واحلاكم يف 7156احلديث: 
 . 2965(، رقم احلديث: 6/1134)
، دون سرد سلسلة األحاديث الصحيحة، وصححه األلباين يف 2222(، رقم احلديث: 3/336، ) سننه ( رواه ابن ماجه يف 3)

 . 2965(، رقم احلديث: 6/1134السور )
 =ابن ماجه يف سننه، و  ،11590: رقم (10/327) سورة املطففني ، كتاب التفسري،الكربى السنن يف النسائي أخرجه( 4)

 ،(24/277) ،تقسريه يف ريـالطب و ،2222(، رقم احلديث: 3/336أبواب التجارات، ابب التوقي يف الكيل والوزن، )= 
يف  اكمواحل ،4919: مـرق (،11/286) صحيحه يف حبان وابن ،12041: رقم (،11/371) ،رـالكبي املعجم يف والطرباين
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 ، وهذا على سبيل تسمية السورة مبا افتتحت.(1)لطربي يف تفسريه هبذا االسموقد عنون هلا ابن جرير ا 

 سورة التطفيف: -3

ومل . كما يبدو  وهذا على سبيل التصرف واجملاز ،()التطفيف ء السورة قد ذكر بعض املتأخرين أن من أمسا
كما فعل .سممن املتقدمني، وهناك من املفسرين من عنوهنا هبذا اال هذا االسمأقف على من مساها 

تناسب  يف كتابه نظم الدرر يف (4)، وكذلك عنون هبا البقاعي (3)يف تفسريه روح املعاين (2)األلوسي
 .(5) السور

 .(3)يف كتابه مجال القراء (2)، والسخاوي(1)يف تفسريه (6)وممن مساها هبذا االسم الطربسي

                                                                                                                                                                                     

رقم:  ،(53 /6) ،الكبري ننـالس يف والبيهقي ،(5/221) التنزيل معامل يف والبغوي ،2240رقم:  ،(2/38) كتاب البيوع،  املستدرك،
 واقد، بن احلسني عن طرق؛ من (.298 ص) النزول أسباب يف والواحدي ،4903: رقم (،7/220) ،اإلميان شعب ويف ،11165

 بن احلسني بن علي حسن؛ إسناد هذا" ،(23 /3) الزجاجة مصباح يف البوصريي قال، به عباس ابن عن عكرمة، عن النحوي، يزيد عن
، 1760(، رقم احلديث: 2/332وحسنه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب، ) ".ثقات اإلسناد رجال وابقي فيه، خمتلف واقد،

 .لغريه حيحص ،1482: رقم (،188 – 187 /2" )الظمآن موارد صحيح" يفوقال: 
 (.30/187، ) التحرير والتنوير( ابن عاشور 5)
 (.24/277، ) جامع البيان( الطربي، 1)
ولد  بغداد، أهل من اجملددين، من أديب، حمدث، مفسر،: الثناء أبو الدين، شهاب ،األلوسي احلسيين هللا عبد بن حممود( هو 2)

 سافر مث ،للعلم فانقطع وعزل، هـ 1248 سنة ببلده اإلفتاء تقلد. داجمته االعتقاد، سلفي كان.  فيها ووفاته مولده 1217سنة 
 يدون بغداد إىل وعاد ،اجمليد عبد السلطان وأكرمه شهرا 21 فغاب وسيواس، مباردين ومر فاآلستانة، املوصل، إىل هـ 1262 سنة)

. هـ 1270، تويف التفسري يف( ط - عاينامل روح) كتبه  من ،تويف أن ىلإ فاستمر مصنفاته، من به بدأ قد كان  ما ويكمل رحالته
 (.[.7/176، ) األعالم]الزركلي، 

 (.15/273) روح املعاين،( انظر: األلوسي، 3)
شق هـ بقاعي املولد سكن دم809( صاحب التفسري أبو احلسن برهان الدين إبراهيم بن عمر بن حسن الريابط البقاعي  ولد 4)

 األعالم،هـ له العديد من املؤلفات. ] انظر: الزركلي، 885دمشق ومات فيها  ىلإ رجع ،ورحل إىل بيت املقدس والقاهرة
(1/55-56]). 
 (.21/310) نظم الدرر،( انظر: البقاعي، 5)
 إىل نسبته. اإلمامية أجالء من. لغويّ  حمقق مفسر: علي أبو الدين، أمني الطربسي، الفضل بن احلسن بن الفضل( هو 6)

"  كتبه  ومن. أيضا التفسري يف"  ط - اجلامع جوامع"  و جملدان،"  ط - والفرقان القرآن تفسري يف نالبيا جممع"  له. طربستان
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 :عدد آايت سورة املطففنياملطلب الثاين: 

عدد آايهتا ست و  ،وال خالف فيها عدد آايهتا القرآن الكرمي املتفق على سورمن السورة املطففني 
 عداد يف نو والثمان السادسة وهي السورة من حيث سور القرآن معدودة، و (4)وثالثون آية ابإلمجاع

 .(5)البقرة سورة وقبل ،العنكبوت سورة بعد نزلت السور، نزول

  

                                                                                                                                                                                     

 املشهد إىل ونقل سبزوار، يف تويف".  ط - اهلدى أبعالم الورى إعالم"  و"  الكشاف خمتصر"  و"  العابد غنية"  و"  املواليد اتج
 ([.5/148، ) األعالمهـ. ]الزركلي، 548. تويف الرضوي

 (.10/223) جممع البيان يف تفسري القرآن،( انظر: الطربسي، 1)
 امللقب النحوي، املقرىء السخاوي املصري اهلمداين الغالب عبد بن األحد عبد بن الصمد عبد بن حممد بن علي احلسن أبو( 2)

 من اخللق قصده والتفسري والقراءات النحو يف وإماما الناس يفيت فقيها وكان، ومخسمائة ومخسني تسع أو مثان سنة ولد الدين؛ علم
 يف الشاطبية القصيدة وشرح جملدات، أربع يف للزخمشري"  املفصل"  شرح الكثرية املصنفات وله، عنه القراءات ألخذ البالد

] انظر:  .سنة تسعني على نيف وقد وستمائة، وأربعني ثالث سنة اآلخرة مجادى عشر ثاينال األحد ليلة بدمشق تويف. القراءات
سري أعالم (، والذهيب، 8/297،  )طبقات الشافعية الكربى(، والسبكي، 341-3/340،  )وفيات األعيانابن خلكان، 

 ( [.123-23/122،  )النبالء
 (.93)ص:  مجال القراء،( انظر السخاوي، 3)
 (.10/223) جممع البيان يف تفسري القرآن،( الطربسي، 4)
 (.30/188د. ط، )، ويروالتن التحرير، عاشور بنا (5)
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 طففنيسورة امل نزول املبحث الثاين : سبب ومكان
 :سبب نزول سورة املطففنياملطلب األول: 

قال: " ملا قدم النيب صلى هللا عليه وسلم  رضي هللا عنهما عن ابن عباس جاء يف بعض كتب السنة
فأحسنوا الكيل بعد  ،(1) َّويل للمطففني ُّ، فأنزل هللا سبحانه املدينة كانوا من أخبث الناس كيال  

  . (2) "ذلك 

هي: أول سورة نزلت على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ساعة نزل قال:  أنه أيضا هوعن
كانوا إذا اشرتوا استوفوا بكيل راجح، فإذا ابعوا خبسوا املكيال وامليزان، فلما   ،وكان هذا فيهماملدينة، 

 .(3) إىل يومهم هذا م أوىف الناس كيال  نزلت هذه السورة انتهوا، فه

 جهينة، أبو: له يقال رجل وهبا املدينة، وسلم عليه هللا صّلى هللا رسول قدم: (4)الّسّديّ  وقال
 .(5) اآلية هذه هللا فأنزل ابآلخر، ويكتال أبحدمها، يكيل صاعان، ومعه

 .(6) مكية كانت  إن قدومه بعد عليهم قرأها أو مدنية، السورة أن على وهذا

  :مكان نزول سورة املطففنياملطلب الثاين: 

 ن نزوهلا على أربعة أقوال:مكايف  املفسرون اختلف

                                                           

  .1سورة املطففني، اآلية: ( 1)
 .33، انظر: ص: ( سبق خترجيه2)
  .، ومل اقف على من خّرجه أو بنّي درجته (19/250) ،اجلامع ألحكام القرآن( أورده القرطيب، يف 3)
 موايل أحد السدي، األعور، الكويف، مث احلجازي، حممد أبو املفسر، اإلمام، كرمية،  أيب ابن الرمحن عبد بن إمساعيل السدي( 4)

 قال .القوم تفسري ليفسر إنه: فقال يفسر، وهو ابلسدي النخعي إبراهيم مرّ  .لشريك شيخ - الرمحن عبد بن سلم قال قريش
 ([.265-5/264) سري أعالم النبالء،] الذهيب،  .ومائة وعشرين سبع سنة يف السدي إمساعيل مات: خياط بن خليفة

ّ  ن قله. وقال احلافظ الزيلعي: "السدي عن إسناد بدون 850 ( رقم:475 )ص: «النزول أسباب» يف حديالوا ذكره( 5)  الثَـّْعل يب 
ل ك   الّسديّ  ع ن  للزخمشري الكشاف تفسري يف الواقعة واآلاثر األحاديث ختريج" يطاْلو س   و يف   النـيز ول أ سب اب يف   الواحدي و ك ذ 

(4/172.) 
 (.30/112، )ري املنريالتفس( الزحيلي، 6)
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يف رواية  (2)ومقاتل (1)ابن مسعود والضحاكنزلت مبكة فهي مكية، وهذا قول إهنا  القول األول:
 . (5()4)وممن قال به جماهد، (3)عنه

 مبكة نزلأ ما آخر": قال أنه عنه (6)الضريس ابن فأخرجواختلفت الّرواايت عن ابن عباس، 
 .(7)"املطففني سورة

 والذيوقال ابن عاشور: " ،(8) فيها األساطري بذكر مكية أهنا على املفسرين من اعةمج احتجّ و 
 .(9)"البعث مبنكري التعريض عليه اشتملت ما معظم ألن ؛اهلجرة قبل نزلت أهنا: خنتاره

                                                           

 يؤدب كان  العلم، أوعية من كان،  (التفسري) صاحب القاسم، أبو: وقيل حممد، أبو ،اهلاليل مزاحم بن الضحاك( هو 1) 
هـ. ]الذهيب، 106هـ، وقيل سنة 105هـ وقيل سنة 102سنة  خبراسان تويف .صيب آالف ثالثة مدرسته يف كان:  ويقال .األطفال

 ([.2/326) ميزان االعتدال،(، الذهيب، 599-4/598) سري أعالم النبالء،
 بغداد ودخل البصرة إىل وانتقل بلخ من أصله املروزي، اخلراساين ابلوالء األزدي بشري، بن سليمان بن مقاتل احلسن أبو( هو 2)

  منو  .مقاتل على التفسري يف لعيا الناس: الشافعي وقال، املشهور التفسري وله العزيز، هللا كتاب  بتفسري مشهورا   وكان هبا، وحدث
 و( واملنسوخ الناسخ) و( القرآن متشابه) و( القدرية على الرد) و( التفسري نوادر) و منه، جزء( خ - الكبري التفسري) كتبه

(، 257-5/256، )وفيات األعيان. ] ابن خلكان، تعاىل هللا رمحه ابلبصرة، هـ150 سنة وتويف (والنظائر الوجوه) و( تءاالقرا)
 ([.7/281(، والزركلي، األعالم، )173 /4) ميزان االعتدال،والذهيب، 

 (.30/187) التحرير التنوير،( ابن عاشور، 3)
 شيخ :الذهيب قالو  هـ،21ولد سنة  .مكة أهل من مفسر اتبعي،: خمزوم بين موىل املكّي، احلجاج أبو جرب، بن جماهد( هو 4)

 يف وتنقل كانت؟  وكيف نزلت فيم: يسأله آية كل  عند يقف مرات، ثالث عليه قرأه اس،عب ابن عن التفسري أخذ. واملفسرين القراء
]الزركلي،  .هـ ، وقيل غري ذلك104، وتويف سنة به واالحتجاج جماهد إمامة على األمة أمجعتو  .الكوفة يف واستقر األسفار،

(، 450-4/449) ري أعالم النبالء،س( الذهيب، 414-1/413) صفة الصوة(، وانظر: ابن اجلوزي، 5/278األعالم، )
 [.(3/440) ميزان االعتدال،الذهيب، 

 (.1/194) الربهان يف علوم القرآن،( انظر: الزركشي، 5)
 بن أيوب بن حممد هللا عبد أبو املصنف، املعمر، الثقة، احملدث، احلافظ،، الرازي أيوب بن حممد هللا عبد أبو الضريس ابن( 6)

 سنة عاشوراء يوم، وكانت وفاته مائتني عام حدود يف مولده (القرآن فضائل) كتاب  صاحب الرازي، البجلي، ضريس، بن حيىي
 [(450-13/449) سري أعالم النبالء،. ] الذهيب، ابلري هـ294

 .32، انظر: ص: ( سبق جترجيه7)
 (.449 /5) احملرر الوجيز،( انظر: ابن عطية، 8)
 ( بتصرف.10/1839) التفسري الوسيط،( مجع من العلماء، 9)



 

37 

 نزل ما آخر من أهنا نرجح أننا إال ة،املكي السور من املطففني سورة أن لنا يبدو" :(1)وقال الطنطاوي
 أهنا على ،تفسريه يف السيوطي اإلمام ذكرها وقد، مكي قرآن من وسلم عليه هللا صلى الرسول على
 املطففني سورة أن نرجح جيعلنا ومما ،اهلجرة قبل وسلم عليه هللا صلى الرسول على نزلت مكية، سورة

 به، ملكذبنيا عاقبة وسوء القيامة يوم وعن ،واألبرار الفجار عن الواضح حديثها: املكية السور من
  موقف وعن والكافرين، املؤمنني مصري بني املوازنة وعن .الكرمي القرآن شأن يف املشركني أقوال وعن

 كان  وإذا املكي، للقرآن الواضحة السمات من نراها املوضوعات وهذه ،املؤمنني فقراء من قريش كفار
 .(2)"املكي القرآن من تفصيال أقل ورةسفب عنها، حتدث قد املدين القرآن

. النظر يلفت أمر مكية سورة يف األسلوب هبذا املطففني لشأن التصديقال بعض العلماء: "و 
 مشيئته، وانطالق هللا، وحدانية كتقرير:  الكلية العقيدة أصول إىل اهتمامها توجه عادة املكية فالسورة
 مع ،واجلزاء سابواحل اآلخرة وكحقيقة.. والنبوة الوحي وكحقيقة...  والناس الكون على وهيمنته
 من بذاهتا ملسألة التصدي أما ،العقيدة أبصول وربطها عمومها، يف األخالقية احلاسة بتكوين العناية
 يف متأخرا   جاء هفأمر  عامة، بصفة واملعامالت -وامليزان الكيل يف التطفيف كمسألة  -األخالق مسائل
 اإلسالمي، املنهج وفق اإلسالمية، لةالدو  ظل يف اجملتمع حياة لتنظيم التصدي عند املدنية السور

 .(3)"للحياة الشامل

 

                                                           

تعلم  .حمافظة سوهاج يف سليم الشرقية قرية، يف م1928  أكتوبر 28 ولد حممد سيد طنطاويهو  (1)
مث التحق بكلية أصول الدين وخترج فيها  م،1944مث التحق ابألزهر مبعهد اإلسكندرية الديين ، اإلسكندرية يف القرآن وحفظ

 ا  شيخ م، وعنّي 1966وكان ذلك عام  "بنو إسرائيل يف القرآن" حصل علي الدكتورة يف التفسري وكان موضوعها  م،1958
 10 املوافق هـ 1431 ربيع األول 24 صباح يوم األربعاء ابململكة العربية السعودية الرايض تويف يفم، و 1996مارس  27 ألزهرل

م ] انظر: موقع ويكيبيداي املوسوعة احلرة، حممد _ سيد _ 2010 مارس
 ./https://ar.wikipedia.org/wikiطنطاوي

 (.316-15/315) التفسري الوسيط،( الطنطاوي، 2)
 (.6/3855) يف ظالل القرآن،( سيد قطب، 3)

https://ar.wikipedia.org/wiki/28_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1928
https://ar.wikipedia.org/wiki/1928
https://ar.wikipedia.org/wiki/1928
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%B3%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/24_%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/1431_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/10_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/10_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/10_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/10_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/2010
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 ابن عباس وعن، (2)وعكرمة (1)احلسن قولأن السورة نزلت ابملدينة وأهنا مدنية، وهو  القول الثاين:
 أنه صحيح بسند اء عنهج ما الرواية هذه ويؤيد ،(3) َّويل للمطففني ُّ ابملدينة نزل ما أول: قال أنه

ويل  ُّ:تعاىل هللا فأنزل كيال    الناس أخبث من كانوا  املدينة وسلم عليه هللا صّلى يبالن قدم ملا: قال
 .(4)ذلك بعد الكيل فأحسنوا َّللمطففني

 جهينة، أبو: له يقال رجل وهبا املدينة، وسلم عليه هللا صّلى هللا رسول قدم: الّسّديّ  وقال
 .(5) اآلية ذهه هللا فأنزل ابآلخر، ويكتال أبحدمها، يكيل صاعان، ومعه

 .(9)خالفا ذلك يف يذكر أن دون ،(8)وكذا ابن كثري (7)من السور املدنّية. (6)وعّدها البيهقي

                                                           

. وعبادة وورع وزهد علم من فن كل  ومجع وكربائهم، التابعني سادات من كان  البصري؛ يسار احلسن أيب بن سناحل سعيد أبو( 1)
 بقيتا لسنتني. مولده وسلم عليه هللا صلى النيب زوج سلمة أم موالة خرية وأمه عنه، هللا رضي األنصاري اثبت بن زيد موىل هو وأب
وفيات للهجرة ] ابن خلكان،  ومائة عشر سنة رجب مستهل ابلبصرة وتويف دينة،ابمل عنه هللا رضي اخلطاب بن عمر خالفة من

 ([.72، و 2/69، )األعيان
 القرآن علم إىل يرجع كان  ممن واالعالن السر يف للورع واملالزمني واالتقان احلفظ أهل من هللا عبد أبو عباس بن موىل عكرمة( 2)

 مات الناس فقال جنازهتما فاخرج واحد يوم يف عزة وكثري هو هـ،107 سنة اتم الغزوات يف يسافر كان  ممن والنسك الفقه مع
 األمصار علماء مشاهري.] ابن حبان، جبري بن سعيد أبم متزوجا وكان سنة 84 مات يوم لعكرمة وكان الناس واشعر الناس افقه

 (.134، )ص: األقطار فقهاء وأعالم
 (.8/441) ،ابن مردويه، والبيهقي ( أورده السيوطي يف الدر املنثور وعزاه إىل3)
 . 33، انظر: ص: ( تقدم خترجيه4)
 .36، انظر: ص:( سبق خترجيه5)
 املشهور، الكبري احلافظ الشافعي الفقيه وجردي اخلسر البيهقي موسى بن هللا عبد بن علي بن احلسني بن محدأ بكر أبو( 6)

 ومن به، واشتهر احلديث، عليه غلب املروزي، العمري حممد بن انصر فتحال أيب عن الفقه أخذ الفنون، يف أقرانه وفرد زمانه وأحد
 ومناقب ،املطليب الشافعي ومناقب االميان، وشعب ،واآلاثر والسنن، النبوة، ودالئل الصغري السنن الكبري السنن مصنفاته مشهور

 هللا رمحه بيهق، إىل ونقل بنيسابور، ،هـ458 سنة األوىل مجادى من العاشر يف وتويف ،هـ384 سنةولد  .ذلك وغري حنبل بن أمحد
 ([.75-1/74، )وفيات األعيان] ابن خلكان،  .تعاىل

 (.7/143)دالئل النبوة ( انظر: البيهقي، 7)
 .4تقدمت ترمجته، انظر: ص: (8)
 (.8/346)تفسري القرآن العظيم، ( انظر: ابن كثري، 9)
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 ابن أنّ  إالّ ومقاتل،  عن ابن عباس وقتادةوهو رواية  بعضها مكي وبعضها مدين: القول الثالث:
. آخرها إىل  (1)ژۇئ  ۇئ   ۆئژ: وجلّ  عزّ  قوله من مكّية، آايت مثان فيها :قاال وقتادة عباس
 .(3()2) ژڦ  ڄ        ڄ   ڄ  ڄ  ڃ   ڃ    ژ : وجلّ  عزّ  قوله وهي مّكّية، آية فيها: مقاتل وقال

  .(5)وجابر بن زيد (4)الكليب هو قولو  أهنا نزلت بني مكة واملدينة: القول الرابع: 

 يقارب نصفها نة،واملدي مّكة بني اهلجرة يف نزلت أهنا :املفّسر (6)سالمة بن هللا هبة وذكر
 .(7)املدينة يقارب ونصفها مّكة،

رتجح لدى الباحث؛ وذلك ملا فيه من مجع بني اآلاثر الواردة يف الذي يهذا القول هو و 
املسألة؛ ألن القول أبهنا مكية يقتضي إمهال ما ورد فيها من اآلاثر الّدالة على أهنا مدنية، كما أن 

 القول أبهنا مدنية يقتضي العكس.

طلقت أبهنا أوإمهال اآلاثر اليت  ،وبعضها مدنية فيقتضي تقسيمها ،القول أبن بعض السورة مكية أّما
 مّكية، أو مدنية.

                                                           

 .29( سورة املطففني، اآلية: 1)
 .13، اآلية: ( سورة املطففني2)
 (.4/413)زاد املسري، ( انظر: ابن اجلوزي، 3)
 يف ماماإ كان  النسب؛ وعلم التفسري صاحب الكويف، الكلب عمرو بن مبشر، وقيل بشر، بن السائب بن حممد النضر أبو( 4)

(، 311-4/310، )نوفيات األعيا] ابن خلكان،  .ابلكوفة هـ146 سنة وتويف، احلديث مرتوك شيعي، أنه إال، العلمني هذين
 [.249-6/248، )سري أعالم النبالءوالذهيب، 

 عمان من أصله البصرة، أهل من. األئمة من مفسر، مشهور، فقيه ثقة، اتبعي :الشعثاء أبو البصري، األزدي زيد بن جابر( 5)
 لو: عباس ابن وقال" هللا بكتاب الناس أعلم من كان: "حبان ابن قال. وغريمها عمر وابن عباس ابن عن روى هـ ،21ولد سنة 

 جابر مات ملا: حنبل بن ألمحد" الزهد" كتاب  ويف". هللا كتاب  يف عما علما ألوسعهم زيد بن جابر قول عند نزلوا البصرة أهل أن
 ([.1/123)معجم املفسرين، هـ. ] عادل نويهض، 93، تويف سنة "العراق أهل أعلم مات اليوم: "قتادة قال زيد بن
 مس  ع   وقد املنصور، جامع يف   حلقة ل ه   وكان القرآن، لتفسري الناس أحفظ من ك ان    املفسر الضرير القاسم أبو سالمة بن هللا هبة( 6)

 مقربة يف   هـ410 سنة رجب من العاشر األربعاء يوم ود ف ن   الثالاثء، يوم و تـ و يّف    .وغريه القطيعي، مالك ْبن ب ْكر أيب من احلديث
 ([.16/107)اتريخ بغداد، خلطيب البغدادي، ] ا .املنصور جامع

 (.4/413) زاد املسري،( انظر: ابن اجلوزي، 7)
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ن السالمة من كل هذه االعرتاضات هو األخذ أبن السورة نزلت بني مّكة واملدينة يف إوعلى هذا ف
 ، حيث جتتمع األقوال.  أثناء هجرته

مل تكتمل؛ ألنه مل يصل إىل املدينة بعد، ويؤيّد هذا  ن هجرته ار أبهنا مكية فباعتفالقول أب
بار بداية توالقول أبهنا مدنية فباع  .(1) مبكة نزلأ ما آخر"بعض الرواايت الواردة عن ابن عباس أبهنا 

. وكل (2)ابملدينة نزل ما أول أهنا مابن عباس رضي هللا عنهاهجرته وإن مل يبلغ املدينة، كما يف رواية 
 ا يرجع إىل اختالف العلماء يف اصطالح املكي واملدين.هذ

 هللا ليصلح أما ما ورد فيها من أحكام التطفيف مما يطابق القرآن املدين، فكما قال األلوسي:
 .(3)عليهم -وسلم عليه هللا صّلى- هللا رسول ورود قبل املدينة أهل أمر تعاىل

 ألن التطفيف كان فاشيا   ؛مكة واملدينة ومن اللطائف أن تكون نزلت بني قال ابن عاشور:"و 
وقد حصل من اختالفهم أهنا: إما آخر ما أنزل مبكة، وإما أول ما أنزل ابملدينة، والقول  يف البلدين.

 واملدينة مكة بني نزلت تكون أبن املقصد هذا أنسب وما...أبهنا نزلت بني مكة واملدينة قول حسن
 يشهد لئال وسلم عليه هللا صلى النيب إليها يدخل أن قبل تجاريةال املعامالت فساد من املدينة لتطهري

   (4) .املبادالت ويف األسواق يف هبما التعامل عن (وقت خيلو ال) والوزن الكيل فإن عاما   منكرا   فيها
  

                                                           

 .32، انظر: ص: ( سبق جترجيه1)
 (.8/441) ،وعزاه إىل ابن مردويه، والبيهقي الدر املنثور( أورده السيوطي يف 2)
 (.15/273)،1، طاملثاين والسبع العظيم القرآن تفسري يف املعاين روح األلوسي (3)
 (. 187 -188 /30)،التحرير والتنوير، بن عاشور( ا4)
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 : املناسبات يف سورة املطففنيلثاملبحث الثا

 مناسبة السورة ملا قبلها:املطلب األول: 

 الدين بيوم التهديد يف وأبلغ احلساب، يوم األنساب واحنسام األسباب ابنقطاع نفطاراال هللا ختم ملا
 وكانت املقادير، العباد بني يدور ما أعظم وكان والسعداء، األشقياء وذكر معه، ألحد أمر ال وأنه

 ومجع ألهلها أعد ما وذكر فيها اخليانة من حذر وأدانها، املعاصي أخس من فيها ابلبخس املعصية
 لألشقياء تنبيها   ذلك كل  املعاصي، من نوع على وصفه فحلمه بوصفهم اتصف من كل  إليهم

 أي (ويل): فقال ،أراده ملن الشفاء على ونبه ،املهلكة املمرضة السموم من فيه هم ما على الغافلني
 املكيال ينقصون الذين أي (للمطففني) واآلخرة الدنيا أحوال من حال كل  يف عظيم اثبت هالك

 يف املوقع الدنيا حب هو اخللق آفات أصل أن على تنبيه ذلك ويف الناس، حقوق ويبخسون وامليزان
 يقاربون من وهم مروءة ذو يرضاه ال الذي التطفيف: الوجوه أبخس ولو وجهها غري من األموال مجع
 .(1)يعدلون وال ميلؤون وال الوزن وعدل الكيل ملء

 حق ينتقصون الذين الظاملني وهتدد اآلخرة، يف ابلنار ابوالعذ والثبور ابلويل تنذر والسورة
 سورة أ مجلته ما تبنّي  أ هنا كما،(2) الضالني املخالفني وعيد يف قبلها السورة مع تتالقى فهي غريهم

  .األبرار ومصري الفجار، مصري املطففني سبقت اليت االنفطار

 من وجوه عن مبينة كاشفة  جاءت كما  املصري، هذا من اشيئ   مفصلة املطففني سورة فجاءت
صلى هللا عليه  هللا لرسول واالهتام الدين، بيوم والتكذيب وامليزان، الكيل يف كالتطفيف  الفجار، فجر

 ابمليزان، التطفيف عن ابلكالم املطففني سورة تبدأ" (4)قال سعيد حّوىو ، (3)تعاىل هللا وآلايت ،وسلم
                                                           

 (.311-21/310) نظم الدرر،( البقاعي، 1)
 (.10/1823) التفسري الوسيط للقرآن الكرمي،( جمموعة من العلماء إبشراف جممع البحوث اإلسالمية أبزهر، 2)
 (.1486 /16) التفسري القرآين للقرآن،، اخلطيب يونس الكرمي عبد( 3)
سبتمرب  27هـ املوافق ل  1354مجادى اآلخر سنة  28ولد يف مدينة محاة بسورية يف ، سعيد بن حممد ديب بن حممود حوَّى النعيمي( 4)

 عمان جنوب سحاب مقربة يف ودفن م، 1989=  هـ 1409 شعبان غرة يف بعمان اإلسالمي املستشفى يف هللا رمحه ، وتويفم 1935
لشيخ سعيد حوى، ] موقع اإلمام ا .ابألردن

http://www.saidhawwa.com/Portals/Content/?info=YVdROU5USXhKbk52ZFhKalpUMVRkV0p3

.plx1TVNZPSt5U1WVdkbEpuUjVjR 2835كتبة الشاملة، وموقع املhttp://shamela.ws/index.php/author/ .] 

http://www.saidhawwa.com/Portals/Content/?info=YVdROU5USXhKbk52ZFhKalpUMVRkV0p3WVdkbEpuUjVjR1U5TVNZPSt1.plx
http://www.saidhawwa.com/Portals/Content/?info=YVdROU5USXhKbk52ZFhKalpUMVRkV0p3WVdkbEpuUjVjR1U5TVNZPSt1.plx
http://shamela.ws/index.php/author/2835
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 وموقفهم اجملرمني عن الكالم إىل لتصل األبرار، عن كالمال إىل لتصل ،الفجار عن الكالم إىل لتصل
 .(1)"فيها املؤمنني وحال اآلخرة، يف اجملرمني هؤالء وحال الدنيا، يف املؤمنني من

 أهل األولياء إبسكان التناد يوم العباد دينونة من بد ال أبنه ،االنفطار آخر شرح مقصودهافيكون 
 إليهم واحملسن مربيهم نهأب ذلك على ودل اجلحيم، ران والعناد لضاللا أهل واألشقياء النعيم، دار الرشاد
 ينصف ال أنه وال به فهوكلّ  إايه محله عما سؤال غري من أحدا   يريب أحدا   أن عاقل يتخيل وال النعمة، بعموم
 .(2)ذلك على فيها ما أدل التطفيف وامسها بعض، من يربيهم من بعض

 رة مع اليت قبلها يف وجوه أربعة:وعلى هذا ميكن تلخيص عالقة السو 

ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  ژ : القيامة يوم واصفا   املتقدمة السورة آخر يف تعاىل هللا قال -1

(3)ژۓ  ڭ  ڭ  
 :تعاىل بقوله هنا أتبعه فلهذا للعصاة، عظيما   هتديدا   يقتضي وذلك  

 ابلشيء وامليزان كيالامل يف والبخس: التطفيف عن الزجر: واملراد ژ ل ْلم ط فّ ف ني   و ْيل   ژ
 .منه فيمنع فيظهر، الكثري أما ،اخلفية سبيل على القليل

 .القيامة يوم أحوال توضيح السورتني من كل  يف -2
(4)ژڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ    ژ: السابقة السورة يف تعاىل هللا ذكر -3

 ما هنا وذكر  
 .سجني يف أو عليني، يف جيعل (5) ژڀ      ٺ   ژ : احلافظون يكتبه

  مآل وذكر السورتني، من كل  يف وفجار أبرار: فريقني إىل الناس تصنيف تعاىل هللا رذك -4
 . (6)النار إىل اوإمّ  اجلنة، إىل اإمّ  ،فريقر  كلي 

  ما ذكر يومه، شأن وعظم اجلزاء ويوم واألشقياء السعداء تعاىل ذكر ملا": (7)حيان أبو قال

                                                           

 (.11/6420، )6ط، التفسري يف األساس،  حّوى سعيد (1)
 (.21/310) نظم الدرر،( البقاعي، 2)
 .19( سورة االنفطار، اآلية: 3)
 .11-10( سورة االنفطار، اآلية: 4)
 .9( سورة املطففني، اآلية: 5)
 (.30/110) التفسري املنري،( الزحيلي، 6)
 =كبار  من: حيان أبو الدين، أثري النّ ْفزي، اجلياين، األندلسي الغرانطي ح يَّان ابن يوسف بن علي بن يوسف بن حممد( هو 7)
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 يف شيئا   جيدي يكاد ال الذي التطفيف وهي ية،املعص من يقع ما أبخس وذّكرهم العصاة، لبعض أعد
 .(1)"وتنميته املال تثمري

 فواصل سورة املطففني: بني املناسباتاملطلب الثاين: 

 الفاصلة األوىل من السورة:

 املكيال يبخسون لذينا والوزن الكيل يف املطففني على احلرب إبعالن الكرمية السورة ابتدأت
 يوفون أو معاملة أتدي تبادل احلقوق بينهم موزوان   أو مكيال   الناس من اشرتوا إذا الذين وامليزان،

وكذلك ما يكون حتت  وامليزان، املكيال يف يـ ْنقصون موزوان   أو مكيال   الناس ابعوا وإذا ألنفسهم،
 يدي بني الرهيبة، للوقفة حسااب   حيسبون وال ، اآلخرة خيافون ال الذين وهم اهرة التطفيف،ظ

 فيحاسبهم هللا، يدي بني الناس يقوم يوم اهلول، عظيم يوم يف بعثهم سيكون، و نياحلاكم أحكم
ۆ  ۆ  ۈ    ۈ  ٴۇ   ۇ  ڭ ۇ ژ .العاملني رب هلل خاضعون فيه وهم والكثري، القليل على

ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ    وئ  وئ  ۇئ   ۇئ   ۆئ     ۋ  ۋ   ۅ  ۅ

 .(3()2)ژۆئ   ۈئ   

 :لسورةل الفاصلة الثانية

 على ناملعتدي احلق، حدود يناملتجاوز  واآلخرة ابلبعث الذين يكذبون الفجار األشقياء عن حتدثت
 القرآن عن ونوالقائل هللا، أمر ترك يفون العاص اآلمثون موه ،منفسهأ وعلى ، ممعاملته يف اخللق
 ،وزخرفوها كتبوها  اليت موخرافاهت وأابطيلهم أحاديثهم أي األولني، أساطري إنه: معليه تلي إذا الكرمي

 حيدث الذي الكثيف احلجاب هوو  ابلران قلوهبم غطت اليت واملعاصي القبائح كثرة  زعمهم وسبب
                                                           

 هـ، 745عام  ابلقاهرة تويف. غرانطة، جهات إحدى يف هـ 654عام  ولد. واللغات والرتاجم واحلديث والتفسري ابلعربية العلماء= 
( النهر) و جملدات مثاين القرآن، تفسري يف( احمليط البحر) كتبه  من. عليه وقرئت حياته يف تصانيفه واشتهرت .بصره كف  أن بعد

طبقات وعادل نويهض،  ،7/151، )األعالم] انظر: الزركلي،  عصره رجال تراجم يف( العصر جماين) و احمليط، البحر به اختصر
 ([.2/655، )املفسرين

 (.8/438) البحر احمليط،( أبو حيان، 1)
 .6-1، اآلية: ( سورة املطففني2)
 تصرف.ب( 3/438) صفوة التفاسري،( الصابوين، 3)
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 صورتمث  ،والشر اخلري بني والتمييز الباطل،عن  احلق رؤية من فمنعتها الذنوب، تراكم بسبب
ٱ  ٻ  ٻ      ٻ   ٻ   ژ ال تعاىل:ق والتهديد الزجر مع اجلحيم إىل يساقون حيث ، القيامة يوم جزاءهم

پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ      ڀ  ڀ      ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ     ٹ   ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ     ڦ  ڦ     

ڦ  ڦ  ڄ        ڄ   ڄ  ڄ  ڃ   ڃ    ڃ  ڃچ  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ         ڍ  ڍ  ڌ   ڌ       ڎ  ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ  ڑ    

  (2)  (1)ژک  ک   گ  گ  گ           گ  ڳ  ڑ  ک  ک  

 املناسبة بني الفاصلتني:

 هللا همردّ  عنهما، الغفلة أو ،واحلساب البعث إنكار وهو سببه وبيان التطفيف، ذنب عظم بيان بعد
 وأوعد هللا، عند مسطر مكتوب فإنه شر، أو خري من يعمل ما كل  أن بنّي  مث ،معا   األمرين عن تعاىل

 زجرهم مث هللا، عند من وحيا   وليس األولني، أساطري القرآن أبن والقائلني به، املكذبني بعثال منكري
 احلق رؤية عن قلوهبم حجبت اليت املعاصي يف انغماسهم وهو سببها وأوضح الباطلة، املقولة هذه عن

 تعاىل هللا محةر  من طردهم وهو جزائهم بيان ذلك وأعقب والشر، اخلري بني مييزون ال فصاروا والباطل،
 .هلا ومالزمتهم مجهنّ  انر ودخوهلم

 حال إيراد فناسب الفجور، أهل وعيد هو قبله املذكور ألن ؛اخلري ديوان عن الشر ديوان وقّدم
 .(3)ال  أوّ  األشرار

 ة للسورة:ثالفاصلة الثال

 جاء فيما -ه وسلمصلى هللا علي– رسوهلمب وصّدقوا ،برهبم آمنوا الذين األبرار حال تعاىل هللا ذكرمّث 
 قوممرّ  كتاب  يف أعماهلم أحصى قد تعاىل هللا أن فذكر الدنيا، احلياة يف اخلري وعملوا خالقهم، عن به

 النعيم من هلم وما ، األبرار املتقني صفة وذكر عليهم السالم، املالئكة من املقربون يشهده ونعليّ  امسه
 وذلك واإلحسان الرب نظري اجلزاء من ينالون ما سبحانه عّددو  ، والكرامة ةالعز  دار يف ة،الدائم ةاخلالد

 الرتغيب بني اجلمع يف الكرمي القرآن طريقة على األشرار، لألشقياء تعاىل هللا أعده ما مقابلة يف
                                                           

 .17-7( سورة املطففني، اآلايت: 1)
 (.30/123(، والزحيلي، التفسري املنري، )3/438) صفوة التفاسري،( انظر: الصابوين، 2)
 (.30/119) التفسري املنري،( الزجيلي، 3)
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 الطرقمن  ويدعو ،إحساان   ليزدادوا ؛احملسنني لعزائم وحفر الطاعة، يف ترغيب ذلك وىف، والرتهيب
ڳ   ڳ  ڱ        ڱ  ڱ  ڱ   ں  ژ  ، قال تعاىل :املستقيم الطريق على يقيموال ؛طلةالبا امللتبسة املشتبهة

ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ      ۀ     ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ      ھ  ھ      ے  ے  ۓ  ۓ      ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  

ې  ې      ې  ې   ى  ى      ائ  ائ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅۅ  ۉ  ۉ  

 .(2) (1)ژەئ  ەئ  وئ     

 :الفاصلة ناسبةم
 ببيان أتبعه القيامة، يوم هتمكادر  وتبيني الدين، بيوم املكذبني الفجار وحال املطففني حال بيان بعد

 عند مبنزلتهم والتعريف الدنيا، يف تصاحلاال وعملوا اآلخر، واليوم ورسله ابللَّ  آمنوا الذين األبرار حال
 على احلسن اجلزاء هلم وأنّ  ،مرقوم كتاب  يف أعماهلمكتب   تعاىل اللَّ  وأنّ  ،ودرجاهتم الرفيعة تعاىل اللَّ 

 على العاقل فيقبل معانيه، جبميع الفجار كتاب  ضد األبرار كتاب  أن يتبني حىت الدنيا، يف إحساهنم
 .(3)اآلخرين حماكاة عن ويبتعد األولني، مقّومات

 الفاصلة األخرية للسورة:

 الكفار كان  ما تنبيّ ف األخيار الرمحن عباد من والضالل الشقاء أهل فمبواق الكرمية السورة ختمتمثّ 
 إلمياهنم؛ هممن ويسخرون الدنيا، يف مهب هزؤونستي كانوا  حيث الدنيا، احلياة يف املؤمنني به يقابلون

، األوىل احلياة يف معهم صنعوا ما كفاء  القيامة يوم الكفار املؤمنون به سيقابل ماذكر مث  ،وصالحهم
ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ    ی  ی  ی  ی  جئ    حئ  ژ  ل تعاىل:قا

مئ  ىئ  يئ   جب  حب  خب  مب   ىب  يب  جت  حت  خت  مت   ىت  يت  جث  مث  ىث  يث  حج  

(4)ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     پ  پ     ڀ    مج  جح   


(5). 
 مناسبة هذه الفاصلة:

                                                           

 .28-18اآلايت: ، ( سورة املطففني1)
 (.3/438) صفوة التفاسري،(، والصابوين، 30/80، )تفسري املراغي( انظر: املراغي، 2)
 (.30/132) التفسري املنري،( الزجيلي، 3)
 .36-29اآلايت: ، ( سورة املطففني4)
 (.3/438) صفوة التفاسري،(، والصابوين، 30/83، )املراغي تفسري(انظر: املراغي، 5)
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 أفعال قبائح بعض تعاىل اللَّ  حكى اآلخرة، يف فئةر  لكل دَّ ع  أ   وما األبرار وقصة الفجار قصة بيان بعد
 واملقصود. الدنيا يف فعلوا ما جزاء اآلخرة، يف ابملثل ومعاملتهم ابملؤمنني، ابالستهزاء الدنيا يف الكافرين

 .(1)قلوهبم وتقوية املؤمنني تسلية منه

 مناسبة السورة ملا بعدها:املطلب الثالث: 

 منها سورة فكل ،وأحداثها القيامة عن متصال   حديثا   بعدها، أييت وما سبقها، وما السورة، هذه تعد
 .(2)املشهود اليوم هذا معارض من معرض

-واليت بعدها  ،-والتكوير االنفطار- قبلها اللتان والسوراتن املطففني ةسور وتشرتك 
 يف قعو  ما فغالب فيه، يقع ما ترتيب على ذكرت القيامة، يوم حال صفة يف كلها  -االنشقاق
 أحوال يف املطففني يف ذكر ما وأغلب القيامة، يوم صدر يف يقع االنفطار يف وقع ما ومجيع التكوير،
 من حيدث ما بني ابجلمع االنشقاق سورة وعنيت اآلخرة، يف األبرار واملتقني الفجار األشقياء
 واحلساب ،منيالي ألهل اليسري احلساب من ذلك يعقب ما وبني ،الرهيبة اآلخرة ومشاهد مقدمات

 .الشمال ألهل العسري

 .(3)القيامة يوم عرضها كيفية  ذكر االنشقاق ويف احلفظة، كتب  مقر ذكر طففنيامل سورة ويف

 االنشقاق - املطففني - االنفطار - الثالث السور ترتيب وجه بيان يف العلماء بعض قالو 
 :تعاىل قوله يف الناس أ عمال يكتبون ذينال الكاتبني ابحلفظة التعريف االنفطار سورة يف جاء  : أْييت ما
(4)ژڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ژ

 يف كتبهم،  مقر بيان( املطففني سورة) تليها اليت السورة ويف،  
(5)ژٱ  ٻ  ٻ      ٻ   ٻ  پ  ژ: تعاىل قوله

(6)ژڳ   ڳ  ڱ        ڱ  ڱ  ڱ    ژ،   
 السورة هذه ويف  

                                                           

 (.126-30/125) التفسري املنري،( الزجيلي، 1)
 (.1500 /16) التفسري القرآين للقرآن،، اخلطيب يونس الكرمي عبد( 2)
 ( بتصرف.10/1839) التفسري املنري،( الزحيلي، 3)
 .11-10( سورة االنفطار، اآلية: 4)
 .7، اآلية: ( سورة املطففني5)
 .18( سورة املطففني، اآلية: 6)
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ق اق) چ  چ   چ    چ ژ: تعاىل قوله يف القيامة يوم أل صحاهبا وإ عطاؤ ها الكتب، هذه عرض( االْنش 

(1)ژڇ     
 .إ خل  

 بعض ذكر من( االنشقاق سورة) هاعدب اليتو  ،املطففني سورة عليه اشتملت ما مع هذا،
وسيأيت  .(2)أ ليم عذاب من الكافرين يصيب وما تكرمي، من املؤمنون يناله وما ،القيامة يوم مظاهر

 .على حدهتا يف الفصل القادم كّل فصلةعن  بيان ال

  

                                                           

 .7( سورة االنشقاق، اآلية: 1)
 ( بتصرف.10/1839) التفسري الوسيط،( مجع من العلماء، 2)



 

48 

 فصل الرابع: مقاصد سورة املطففنيال
 أربعة مباحث على ويشمل 

 .ملبحث األول: املقصد من ذكر التطفيفا

 .ومآل الفجار ،املبحث الثاين: املقصد من ذكر ديوان األشرار

 .ومآل األبرار ،املبحث الثالث: املقصد من ذكر ديوان األخيار

 .ومقابلتهم ابملثل يف اآلخرة ،قصد من ذكر سوء معاملة الكفار مع املؤمنني يف الدنيااملبحث الرابع: امل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املطففني ةقاصد سور مالفصل الرابع: 
 أربعة مباحث على ملتويش 
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 : هيدمت

 املكيال يبخسون لذينا- والوزن الكيل يف املطففني على احلرب إبعالن الكرمية السورة ابتدأت
 الناس ابعوا وإذا ألنفسهم، يوفونأو معاملة  موزوان   أو مكيال   الناس من اشرتوا إذا لذينا ،-وامليزان
كّل معاملة مل   ،وكذلك ما يكون حتت ظاهرة التطفيف ،وامليزان املكيال يف يـ ْنقصون موزوان   أو مكيال  

 بني الرهيبة، للوقفة حسااب   حيسبون وال اآلخرة، خيافون ال الذين العمل تراع فيها الوفاء، ويقوم هبذا
 فيحاسبهم هللا، يدي بني الناس يقوم يوم اهلول، عظيم يوم يف بعثهم سيكون، و احلاكمني أحكم يدي
 الذين يكذبون الفجار األشقياء عن حتدثتو  ،العاملني رب هلل خاضعون فيه وهم والكثري، القليل على

 حال تعاىل هللا ذكرم، مّث معاملته يف اخللق على ناملعتدي احلق، حدود يناملتجاوز  واآلخرة ابلبعث
مثّ  الدنيا، احلياة يف اخلري وعملوا خالقهم، عن به جاء فيما رسوهلمب وصّدقوا ،برهبم آمنوا الذين األبرار

 يقابل كان  ما تنبيّ ف ،األخيار الرمحن عباد من والضالل الشقاء أهل مبواقف الكرمية السورة ختمت
 إلمياهنم هممن ويسخرون ، الدنيا يف مهب هزؤونستي كانوا  حيث الدنيا، احلياة يف املؤمنني به الكفار

، األوىل احلياة يف معهم صنعوا ما اءلق القيامة يوم الكفار املؤمنون به سيقابل ماذكر مث  ،وصالحهم
 الفصل سيكون احلديث عن هذه املقاصد األربعة. اويف هذ
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 املبحث األول: املقصد من ذكر التطفيف

 :األول: تعريف الّتطفيف لغة وشرعا  املطلب 

 إانء: ويقال ،طفيف شيء هذا: يقال ،الشيء قلة على يدل والفاء الطاء (طف)من  :التطفيف لغة
 الذي ألن ؛بذلك مسي إمنا: العلم أهل بعض قال ،وامليزان املكيال نقص: والتطفيف ،مآلن أي طفان،
 كذا،  موضع بفالن طففت: قوهلم فأما ،والطفافة فافالط: اإلانء فوق ملا ويقال ،طفيفا يكون منه ينقصه

 كاد  حىت وثب يريد فإنه (1)«فالن بين مسجد الفرس يب طفف»: احلديث ويف ،وحاذيته إليه رفعته أي
 .(2) واحد والقياس ،وطفافته اإلانء بطفاف التشبيه معىن على فهذا - املسجد يساوي

 :التطفيف شرعا  

 إما وامليزان، املكيال يف البخس: ابلتطفيف املراد":(3) كثريابن  قال  شرعا  ،تعريف التطفيف من حيث 
هم الذين يتقاضون ": (5) قطب سيد قالو ،(4)"قضاهم إن ابلنقصان وإما الناس، من اقتضى إن ابالزدايد

  .(6)"ويعطوهنا للناس انقصة إذا كانوا ابئعني ،بضاعتهم وافية إذا كانوا شراة

  .(8)"واستيفائه إيفائه يف له املكيل نصيب قّلل: الكيل   ف  ط فَّ " :(7)الرّاغب عندو

                                                           

 ،  وقال الشيخ شعيب  األرانووط: "إسناده صحيح على شرط الشيخني"  69 -68ص /8،ج3طاملسند، ،أمحد( 1)
 .، )ط ف( 405 ص/3ج ط،معجم مقاييس اللغة، د. ،فارس ابن( 2)
 ترمجته قد تقدمت  (3)

 (.346 /8، )2سالمة، ط حممد بن سامي: ، حتققالعظيم القرآن تفسري،  كثري  ابن (4)
 ترمجته قد تقدمت  (5)
 (.3855 /6، )14، طيف ظالل القرآن،  سيد قطب (6)
وهو أديب، من ) أصفهان )أهل ابلراغب، من األصبهاين( املعروف)أو  احلسني بن حممد بن املفضل، أبو القاسم األصفهاين (7)

] الزركلي،  .م1108/هـ502 وتويف سنة:.الغزايل سكن بغداد وفيها نبغ واشتهر حىت كان ي قرن مبعاصره اإلمام ء.احلكماء العلما
  ( [.2/515، )األعالم

 .521، ص : 1ط، القرآن يبغر  يف املفردات ، األصفهاين الراغب( 8)

http://www.marefa.org/%D8%A3%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
http://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%8A
http://www.marefa.org/502%D9%87%D9%80
http://www.marefa.org/502%D9%87%D9%80
http://www.marefa.org/502%D9%87%D9%80
http://www.marefa.org/1108
http://www.marefa.org/1108
http://www.marefa.org/1108
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 فال اإلجياب، يف إال يستعمل وال ،تطفيفا   واملكيال امليزان طفف قيل ومنه التقليل" (1) :املناويّ عند و 
 .(2)"طففت ما يقال

 وهو يكون   ى الناساملتعارف عليه لدواملتأمل يالحظ أن تعاريف منحصرة على التطفيف 
  صور   درج حتتهنزيد أو ننقص يف املكيال وامليزان عندما نزن للناس، لكن احلقيقة أن التطفيف ينن أ

يف تفسري هذه السورة: "دلَّت اآلية الكرمية على أنَّ اإلنسان كما  السَّعديي  قال، هلا ةكثرية ال حصر 
ذ من النَّاس الذي له، جيب علْيه أن ي عطيهم كلَّ ما هل م من األموال واملعامالت، بل يدخ ل يف أيخ  

عموم هذا: احل ج ج واملقاالت، فإنَّه كما أنَّ املتناظرين قد جرت العادة أنَّ كلَّ واحد منهما حيرص 
ليت ال يعلمها، وأن ينظ ر يف على ما ل ه من احلجج، فيجب عليه أيض ا أن يبنيّ  ما خلصمه من احل ج ج ا

أدلَّة خصمه كما ينظر يف أدلَّته هو، ويف هذا املوضع يْعرف إنصاف اإلنسان من تعصيب ه واعتسافه، 
 .(3)وتواضعه من كربه، وعقله من سفهه، نسأل هللا التَّوفيق لكلّ  خري"

س، سواء كان خبس ا بل هو عامٌّ يدخ ل فيه كلي خب فالتَّطفيف ليس خاصًّا ابلكْيل والوْزن ،
، وإعطاء املرء أقلَّ من حقّ ه تطفيف  .حسيًّا أو معنوايًّ

 :املطلب الثاين: أنواع التطفيف

، وإعطاء املرء أقلَّ من حقّ ه  ، سواء  كلّ  شيءر   يفميكن أن يكون  التطفيف ، كان خبس ا حسيًّا أو معنوايًّ
تمثيل سيتّم إيراد بعض أصناف السبيل وعلى   ،(5) "ويقال لكل شيء وفاء وتطفيف": (4)قال مالك

 امليزان ، والغش يفالعباداتو  توحيد هللا التطفيف يف ، مثل:حسيًّا أو معنوايًّ  تطفيفا  ن ميكن أن تكو 
 املعامالت.و ، والكيل

                                                           

 العلماء كبار  من: الدين زين القاهري، املناوي مث احلدادي العابدين زين بن علي بن العارفني اتج بن الرؤوف عبد حممد (1)
 مصنفا، مثانني حنو تبلغ آتليفه أطرافه، وضعفت فمرض السهر، كثري  الطعام قليل وكان والتصنيف، للبحث انزوى. والفنون ابلدين

، األعالم] الزركلي،  (م1622 - 1545=  هـ 1031 - 952) هبا وتويف القاهرة، يف عاش. والناقص والتام والصغري الكبري هامن
(6/204.] )  
 .99،ص: 1،ط التعاريف مهمات على التوقيف القاهري املناوي (2)
 915،ص: 1، طتيسري الكرمي الرمحنالسعدي،  (3)
 تنسب وإليه السنة، أهل عند األربعة األئمة وأحد اهلجرة، دار إمام: هللا عبد أبو احلمريي، األصبحي مالك بن أنس بن مالك (4)

 .املدينة يف ووفاته مولده املالكية،
  ( .1/12، ) 1األعظمي، ط مصطفى حممد: حتقيق املوطأ،  أنس بن مالك (5)

http://www.alukah.net/culture/0/50263/
http://www.alukah.net/culture/0/50263/
http://www.alukah.net/culture/0/50263/
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  توحيد هللا: التطفيف يف

عطي القليل هو يف ومقابل ذلك، سبحانه هطلب مني تراه تبارك وتعاىل  هبربّ   ة العبدنظر إىل عالقلاعند 
ر وال ويالكثري،  ربهطلب من يو  حّق  تطفيف فهذا نوع من أنواع، النعم على شكرالفي بواجب يقصّ 

فإّن مناط التطفيف متحقّ ق إذا  يف مره هللا تعاىل، ابلكثري ممّا أي ، فيبخس العبدهللا تعاىل ابلتفريط
 .ابخلالق عّز شأنه هعالقات

لنا عن  تعاىل هللا بنّي جل وقد  ربه عزوبلعبد يف عالقته ف ايطفت :التطفيف صورأبشع فمن 
 نن من زن رن مم ُّٱفقال تعاىل:  ،جل كانوا يطففون يف تعاملهم مع هللا عزو  الذيناملشركني 

 مئ خئ حئ  جئيي ىي ني مي زي ري ٰى  ين ىن

 :أيّ  ،(1)َّ مح جح مج  حجمث هت مت خت حت جت هب  مبخب حب جب هئ
 وخدمة للسدنة جيعلونه بل ،تعاىل هلل جعلوها اليت الوجوه إىل شيء منه يصرف ال لشركائهم نوهعيّ  وما

 ما ساء، األواثن إىل به للتقرب يصرف فقد تعاىل هلل جعلوه وما، القرابني وذبح واألواثن ،األصنام
 اخلالق على العاجز املخلوق إبيثارهم ويصنعون، يقسمون أو حيكمون الذي احلكم بئس أي حيكمون

 وحينما وخالقه، ومليكه شيء كل  رب هو تعاىل هللا نأل ؛جائرة قسمة فهي شيء، كل  على القادر
 .(2) األضعف الصنف له جعلوا أو حقوقه، له يصرفوا فلم جاروا قسموا

 :عباداتالالتطفيف يف 
من هذا النوع و  صالته وزكاته وصومه وحجه،يف  فيطفف العبد ،التطفيف يكون يف العبادات أيضا

 .تعاىل ؛ ألنه مرتبط حبق هللاأعظم أنواع التطفيف
مع  خيّل كثري  من العباد أبدائها على الوجه الصحيح الذي يطلبه املوىل عّز وجلّ  :فالصلوات مثال  

 :فكما قال سبحانه يف شأن املطففني ،كاملة يوم القيامة  تعاىل إرادة العبد استيفاء أجوره من هللا
 زب رب يئ ىئ نئ مئ ُّٱ :يف شأن املخّلني يف الصالة تعاىل فقد قال ،(3)َّ مث هتُّ

                                                           

 .136: ، اآليةاألنعامسورة  (1)
 (.8/58، )2، طواملنهج والشريعة العقيدة يف املنري التفسري ،الزحيلي (2)

 .هـ 1418 ، الثانية:  الطبعة
 .1: طففني، اآليةاملسورة  (3)
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 مضيعون: أي َّٱس اه ون   ص الهت  مْ  ع نْ ُّ ولكنهم الصالة، إلقامة امللتزمون أي ،(1)َّ  نب مب
 اليت الصالة، ضيعوا حيث تعاىل هللا أبمر اهتمامهم لعدم وهذا ،ألركاهنا تونمفوّ   لوقتها، اتركون هلا،
 وأما ،واللوم لذما صاحبه يستحق الذي هو الصالة، عن والسهو القرابت، وأفضل الطاعات أهمّ  هي

 .وسلم عليه هللا صلى النيب من حىت أحد، كل  من يقع فهذا الصالة، يف السهو
 األعمال يعملون أي (2)َّ زت رت يب ُّٱ: تعاىل فقال ابلرايء، هؤالء تعاىل هللا وصف وهلذا

  .(3)الناس رائء ألجل
 كامليزان،  كتوبةامل الصالة مثل»: قال -وسلم عليه هللا صلى- هللا رسول أنوجاء يف الزهد 

 طفف ومن له، أويف أوىف فمن مكيال، الصالة»وفيه أيضا: عن سلمان أنه قال:  (4)«استوىف أوىف من
  (5)«املطففني يف هللا قال ما علمتم فقد

رجال  يصلي فطفف يف صالته، أنقص يف الركوع والسجود والقراءة  -رضي هللا عنه-رأى حذيفة و 
فقال له حذيفة: مذ كم تصلي هذه الصالة؟ قال: منذ أربعني سنة، قال: وأسرع إسراعا  خمال  ابلصالة 

ما صليت منذ أربعني سنة. ما صليت، كل الصلوات املاضية ابطلة، ما صليت منذ أربعني سنة، ولو 
مت وأنت تصلي هذه الصالة مت على غري فطرة حممد صلى هللا عليه وسلم، مث قال: "إن الرجل 

 .(6)ليخفف ويتم وحيسن"
من  ةدالعبافمن أخّل ابلزكاة أو الصوم أو احلج أو  ،وهكذا يكون التطفيف يف مجيع العبادات

 .يف املنهّي عنهطفالت وقع  فقد ،العبادات

 :والكيل امليزانالتطفيف يف 

                                                           

 .5-4: اعون، اآليتاناملسورة  (1)
 .6: اعون، اآليةاملسورة  (2)
 .935ص:  تيسري الكرمي الرمحن،السعدي،  (3)
 وأسنده مرسال   احلسن حديث من الزهد يف املبارك ناب أخرجه: العراقي قال، 419.ط، ص: د الزهد والرقائق،ابن املبارك،  (4)

 [174 ، ص:1. ] انظر: العراقي املغين عن محل األسفار، طجهالة فيه إبسناد عباس ابن حديث من الشعب يف البيهقي
 .259ص: /1، ج1ط ،املصنف. وابن أيب شيبه، 420ص:  ،املصدر السابقابن املبارك،  (5)
، رقم احلديث: 87ص/1. وأصل احلديث يف البخاري، ج1236، رقم احلديث: 85ص /2ج ،السنن الكربىالنسائي،  (6)

389. 
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عدم  ختسريمها ومن اآلايت و  ،ابلقسط والكيلالوزن  إقامة  على وهناك آايت من القرآن الكرمي حتثّنا
  جي يه ىه مه ينجه ىن من خن...  ٱُّٱمنها قوله تعاىل:  التطفيفالناهية عن 

 نئ مئ زئ رئ ِّّٰ ُّ  َّ ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي حيخي

 يق  ىق يف يثىف ىث نث مث  زث  ُّٱقوله تعاىل:و ، (1) َّىئ

 جه هن  من خن حن ُّٱقوله تعاىل:و ، (2)َّ  مل يك ىك مك لك اك
 مث هت مت هب مب هئ مئ هي  مي خي حي جي ٰه مه

 مل يك ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف يث ىث ُّٱقوله تعاىل:و ٱ ،(3)َّهث
 .(4)َّ مم ام يل  ىل
، جاءت آايت سورة التطفيف مهددة ابلويل واهلالك والكيلوبعد هذا النهي عن نقصان امليزان 

 جض مص خص حص مس خس  حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت ٱُّٱ، قال تعاىل:
 شديد عذاب  ، أّي: (5)َّ مم خم حم جم يل ىل مل خل جع مظ  حط مض خض حض

 وإذا ألنفسهم، يوفون موزوان   أو مكيال الناس من اشرتوا إذا الذين وامليزان، املكيال يبخسون للذين
 وخيتلسهما، يسرقهما من حبال فكيف وامليزان، املكيال يف يـ ْنقصون موزوان   أو مكيال   الناس ابعوا

 أن املطففون أولئك يعتقد أال ،وامليزان املكيال مطففي من ابلوعيد أوىل إنه أشياءهم؟ الناس ويبخس
 (6)؟أعماهلم على وحماسبهم ابعثهم تعاىل هللا
  

                                                           

 .152: اآلية األنعامسورة  (1)
 .85: اآلية هودسورة  (2)
 .183 – 181:، اآلايتالشعراءسورة  (3)
 .9 – 7: اآلايت ،الرمحنسورة  (4)
 .6 – 1: اآلايتاملطففني: سورة  (5)
 .587، ص: 1،طامليسر التفسريري، التفس أساتذة من خنبة (6)
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 التطفيف يف املعامالت:

التطفيف هو استيفاء احلق من الناس عند األخذ، واإلنقاص  كان  كذلك إذا ضربنا أمثلة أخرىو 
منا يكون قد وقع يف هذه املصيبة اليت يعدها ابن حجر العسقالين   واإلخسار عند العطاء؛ فإن كثريا  

حقوقه كاملة غري منقوصة، وهو يف ذات  فالزوج الذي يريد من زوجته أن توفيه، كبرية من الكبائر
هو يف احلقيقة من املطففني، فالوقت مفرط يف أداء واجباته حنوها، ومقصر يف إعطائها كامل حقوقها 

ورعاية  ،واألب الذي ال يقوم حبقوق أوالده يف الرتبية والتعليم والنفقة، وكذلك هي إن انعكس احلال
املوظف كذلك ،  من املطففني يكونغري منقوص  لرب له كامال  مث يريد منهم أن يقوموا حبق ا ،شؤوهنم

، أو املوظف ليأيت آخر النهار يوقع انصرافا   ؛مث ينصرف ،الذي يذهب يف الصباح ليوقع للحضور
 أو يتكاسل عن أداء ما طلب منه، مث يف آخر الشهر يريد أن أيخذ راتبه كامال   ،الذي ينام يف العمل

 ، وأاب  مطففا   سان أكثر من نوع من التطفيف يف آن واحد فيكون زوجا  وقد جيمع اإلن ،...مكمال  
 . (1) تعاىل واملعصوم من عصمه هللا ،...مطففا   ، وموظفا  مطففا  

 مل أجريا   عامال   هو كان  إذا مث عمله، بتجويد ويطالبه ،يراقبه أمامه ووقف ،عامال   استأجر منوك
 هذا طائلة حتت واقعا   يكون ،به يقوم أن ينبغي الذي الوجه على به يقم ومل ،العمل يف ربه يراقب

 للمطففني اإلنذار هذا كان  وإذا قلّ  أو جلّ  عمله، يكن مهما العذاب، ألليم مستوجبا   الوعيد،
 بل وزن، وال كيل  بال الناس أموال أيكلون الذين أبولئك ظنك فما ،السحت من ابلقليل الراضني

 أو امللك قوة على اعتمادا هبا، التمتع فيحرموهنم أعماهلم، مثار ىعل ويغلبوهنم أبيديهم، ما يسلبوهنم
 .(2)املختلفة احليل ابستعمال أو السلطان نفوذ

و ابحليلة، وجعلته  ممنوعا  أمرت شريعة اإلسالم حفظ املال من أّي جهةر تؤدي إىل أخده ابلقوة أ
، (3)وغريه الرتاضي من الشروط على تملةاملش املوانع، من اخلالية واملكاسب ةابلتجار  تأابح مث ، شرعا  

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ٹ  ڤچوقال تعاىل: 

                                                           

(1) 206356http://articles.islamweb.net/media/index.php?page=article&id=  
 (.30/73، )1ط، املراغي تفسري ،املراغي مصطفى بن أمحد(2)
 175، ص:1، طاملنان كالم  تفسري يف الرمحن الكرمي يسريت،  السعدي (3)

http://articles.islamweb.net/media/index.php?page=article&id=206356
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 أي ْك ل وا أ نْ  ع ن   الْم ؤْم ن ني   ع ب اد ه   و تـ ع اىل   تـ ب ار ك    هن  ى  .(1)چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ     چڃ  چ  چ  ڃڃ
ه مْ  أ ْمو ال   ، بـ ْعض ا بـ ْعض  ْلب اط ل  ب   نـْو اع  أب   : أ يْ  اب  ي   الَّيت   اْلم ك اس 

أ نـْو اع    ش ْرع يَّةر، غ رْي   ه   و م ا و اْلق م ار ، الرّ اب   ك 
، قال  (3)وقد دعا اإلسالم أهله إىل الطيب من الزرق .(2)احلْ ي ل   ص ن وف   س ائ ر   م نْ  ذ ل ك   جم ْر ى ج ر ى

 حك جك مق مفحق خف  حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض ٱُّٱٱتعاىل:
 مجيع من أيكلوا أن أمرهم أبن عليهم فامنت وكافرهم، مؤمنهم كلهم،  للناس خطاب اهذو  ، (4)َّ خك

 تناوله، لكم حملال  : أي َّجغُّ كوهنا  حالة وحيواانت، وفواكه، ومثار، حبوب، من األرض، يف ما
 .حمرم على معينا أو حمرم، وجه على أو حمرمة مبعاملة حمصال   وال سرقة، وال بغصب ليس

 اآلية، هذه ففي كلها،  واخلبائث اخلنزير، وحلم والدم، كامليتة  يث،خبب ليس: أي َّمغ ُّ
 وهو لذاته، حمرم إما: نوعان احملرم وأن ،وانتفاعا   أكال   اإلابحة، األعيان يف األصل أن على دليل

 عباده حق أو ،تعاىل هللا قحب هلتعلق احملرم وهو له، عرض ملا حمرم وإما الطيب، ضد هو الذي اخلبيث
 الطيب احلالل يتناولوا أن املؤمنني وغري املؤمنني لعباده تعاىل هللا أذنوبعد ما  ،(5)احلالل ضد وهو به،

 األهواء اتّباع عن وهناهم كان،  مهما للغري حق به يتعلق وال إمث، وال فيه شبهة ال الذي املفيد
 ال فالشيطان الضالل،و  اإلمث يف الناس ويوقعون املنكر، ويزيّنون ابلّشر، يوسوسون الذين والشياطني

 الشيطان أعمال من هو الّشرع وينكره ،الراجح والعقل السليم الطبع أيابه ما فكل ابلقبيح، إال أيمر
 وممّا هو حمذور فعله يف املعامالت كثري ومنها : ،(6)وأماراته

 : لغشا

بقلبه  تعاىل خائن هللالغشاش أبنواعه خمتلفة، و  التطفيف همنومتنوعة؛ و  متعددة هالغش صور 
ولضعف  جبوارحه وأفعاله، وبعد ذلك يكون خائنا   للخلق يف معاملته، تعاىل قبل أن يكون خائنا  هلل

 حي جي ُّٱ :اإلميان الغشاش وسوء مزاجه ال يبايل أيي معاملة بعد إساءة معاملة خالقه،  قال تعاىل

                                                           

 29: ، اآليةالنساءسورة  (1)
 (.2/268)2ط ،العظيم القرآن تفسري ،كثري  بنا (2)
 (.30/7897ط ) ، د.تفسريال رحاب يف عبد احلميد كشك، (3)
 168: ، اآليةالبقرةسورة  (4)
 80، ص:1، طاناملن كالم  تفسري يف الرمحن الكرمي تيسري،  السعدي (5)
 (.1/78) ،1،ط الوسيط التفسري ،الزحيلي(6)
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 إجيابآلية؛"....ويكون معىن ا(1) َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي
 يف املذكورة الوجوه وأما ،إخالل وال نقص غري من والكمال التمام سبيل على سرهاأب التكاليف أداء

 ال اللفظ بعموم العربة ألن ؛عليها اآلية قصر جيب ال لكن فيها، داخلة فهي اآلية، نزول سبب
 فوق جعلته فهال..." مة رسول صلى هللا عليه وسلم يف قوله:ذوكذلك براءة  .(2)"السبب خبصوص

  من أشد أنواع الوعيد " تدلليس منا"وكلمة : ، (3)"منا فليس غشنا من الناس، يراه حىت الطعام
 :لتزييفا

ي عيوب سلعته، فأّما كونه من البائع؛ فإنه خي ومن املشرتي ،ش، وقد يقع من البائعوهذا نوع من الغ
ع  معني، وهي بيع سلعة على أهنا من صنيويروج هلا، ويبيعها على أهنا جّيدة وهي رديئة، أو أنه 

، فقد جيهل البائع السعر يوأّما كونه من املشرت  ،...ليست من ذلك الصنع، أو أنه خيفى سعر الوقت
احلقيقي، الذي يعرفه املشرتى قيمته، فيخفيه عن البائع انتهازا  لغفلته، فيشرتي بسعر أقل من السعر 

هنا والزعم أب ،م عن ترويج النقود الزائفةوقد هنى اإلسال ،وقد يكون إبعطاء البائع نقدا  زائفا   ،احلقيقي
الناس، وتداوله بينهم ووزر ذلك واقع  ييدأصحيحة، وترويج النقد الزائف ظلم يعم ضرره بوقوعه يف 

 .(4)ال  و على من فتح اببه أ

وقد تعدى الزيف حدود املال، إىل تزييف األوراق الرمسية املختلفة، وهناك عصاابت خصصت وقتها، 
، حني يضع الناس الثقة يف عامل، أو طبيب، أو والفساد عظم الضررأعلى ذلك، وما  ووقفت جهدها

                                                           

  27: ، اآليةاألنفالسورة  (1)
 (.475 /15، ) 3ط ،الغيب مفاتيحالرازي،  (2)
 رقم( 99 /1) "منا فليس غشنا من: "وسلم عليه هللا صلى النيب قوله ابب ،اإلميان ، يف كتابصحيحهيف   مسلم أخرجه  (3)

 ،1315( رقم احلديث: 598 /3)ابب ما جاء يف كراهية الغش يف البيوع  البيوع، كتاب  يف سننه يف والرتمذي 102احلديث: 
، التجارات، يف كتاب سننهيف  ماجه وابن، 3452رقم احلديث:   الغش، عن النهي يف ابب، كتاب البيوع، سننهيف  داود وأبو

 السنن الكرب،يف  والبيهقي ،(2/9) ،املستدركيف  واحلاكم ، 2224(، رقم احلديث: 338 /3، )الغش عن النهيابب: 
، األاثر مشكل شرح يف والطحاوي ،(1/57) املستخرج،يف  عوانة وأبو ،(2/242) املسنديف  أمحد وأخرجه ،(5/320)
(2/134).  
 (.30/7911ط ) ، د.تفسريال رحاب يف عبد احلميد كشك، (4)
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صيديل، مث يتضح بعد فوات األوان أن شهاته اليت سوغت له علمه الذي يقوم به زائفة، وال عصمة 
 .(1)واالعتصام حببله ،من ذلك إالّ الضمري اخللقي الذي يثريه الدين الصحيح والتمسك بعروته

 شخصالب يهو مرض يصو ، يةياة اإلنساناحلكن أن يكون يف مجيع جمالالت الزيف ميف
جمال  املالية بعد جمال املعامالت ومن أخطر جماالته اليوم، واحلقد احلسدخليانة واخلداع، و فيتصف اب

 .العلم
 :عالناإل

على  فن إغراء األفراد": هو "، وقيلوسيلة للتعرف بسلعة أو خدمة هلدف البيع أو الشراء" وهي
والسلع واخلدمات بواسطة جهة  ،وسيلة غري شخصية لتقدمي األفكار" : " وقيلالسلوك بطريقة معينة

   .(2)"معلومة ومقابل أجر مدفوع
هتدف إىل التأثري من البائع  عبارة عن عملية اتصالتعاريف وغريها تشري أهنا الومجيع هذه 

ً  وعلما  أصبحألجل ذلك  ؛االستهالكلزايدة طلب  ؛على املشرتي ، يقوم على مدارسة ت التجارة فنا 
، وتطورت وسائل البيع وترويج السلع، ونشأ ما يسمى بفن اإلعالن احلاجاتمعرفة و السوق، 

هو  :والدعاية، وأصبح ذلك من أهم أدوات التسويق، وهناك فرق بني اإلعالن والدعاية؛ فاإلعالن
فنن وإبراز ، عن طريق التاهل يف وصفها، والرتويجغراق إلفهي ا :إيذان وإعالم ابلسلعة، أّما الدعاية

أو التسرّت على العيوب املوجودة يف السلعة املدعوة هلا، وهبذه الصورة تدخل يف نطاق حماسنها، 
 . (3)واملصارحة والصدق ،ألن اإلسالم ال يرضى يف التجارة إال املناصحة ؛احملظور

ومن ال والوقت، اجملذكره يف هذا البحث، لضيق  تتعلق ابالقتصاد اإلسالمي ما وفيوأّما كل ما ي
بعضها كاملثال منها: التسعري، واالحتكار، والغش، والتطفيف،  توضوعات املهمة اليت تناولامل

 كلها تضر ابالقتصاد اإلسالمي إذ  نبوالتزييف، والوساطة، والدعاية واإلعالن، واملساومة، وهذه اجلوا
   بط الشريعة.اضو  حتققمل 

                                                           

 (.30/7911) انظر: املصدر السابق (1)
وسوعة احلرة، ويكبيداي امل(2)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86 
 (.30/7914ط ) ، د.تفسريال رحاب يف كشك،  (3)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86
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 :لثالث: تعريف االقتصاد لغة وشرعا  املطلب ا

: "مأخوذ من القصد وهو استقامة الطريق والعدل، والقصد يف الشيء خالف اإلفراط؛ االقتصاد لغة
 أي أمره يف فالن ، واقتصدي قال: ف الن مقتصد  يف النفقة، و (1)وهو ما بني اإلسراف والتقتري"

 .(3)َّجي ٰه مه ُّٱ: ومنه قول هللا تعاىل ،(2)استقام

: " م ا ع ال  م قت صد  -صلى هللا عليه وسلم-يف احلديث النبوي الشريف قال رسول هللا و 
 .وال ي قرّت  ،أي: ما افتقر من ال ي سرف يف اإلنفاق ،(4)"ق طٌّ 

 .(5) والقصد: استقامة الطريق ومنه االقتصاد وهو فيما له طرفان إفراط وتفريط

 (6)"والتوزيع ابإلنتاج اصَّةاخلْ   الظَّو اه ر يف   يْبح ث علم ":االقتصادو 

على الرغم من أّن االقتصاد اإلسالمي قدمي قدم اإلسالم نفسه، إال أّن  : شرعا   االقتصاد
ولكن بعد  ،ألنّه مل يكن علما  مستقال  بذاته آنذاك ؛فقهاء املسلمني األقدمني مل خيّصوه بتعريف حمدد

علماء االقتصاد املعاصرين قد اهتموا بتحديد:  نشأة الدراسات االقتصادية اإلسالمية احلديثة، جند
جمموعة األصول والقواعد اليت تبحث يف الظاهرة االقتصادية، على وفق املصادر الشرعية، لسد "

 .(7)"حاجات الناس املادية واملعنوية

 . (8)والتملك، واإلنفاقتعلق ابلثروة، واملال، والتكسب، هو علم يبحث يف كلّ  ما ي :االقتصاد
                                                           

 خمتار الصحاح،(، والرازي، 2/525، )4طلصحاح، ا(، واجلوهري، 1/104د.ط، )، معجم ديوان األدبانظر: الفااييب،  (1)
 (.3/354، )3ط لسان العرب،(، وابن منظور، 254، )ص: 5ط
 (، )مادة قصد( 354 /3، )ج3ط لسان العرب،ابن منظور،  (2)
 .19سورة لقمان، اآلية:  (3)
 سلسلة األحاديث الضعيفة،وضعفه األلباين يف  (12656) :ديثرقم احل ،123ص/12ج ،2ط املعجم الكبري،الطرباين،  (4)

 .4459، برقم: 448ص:/9، ج1ط
 .583ابب القاف، فصل الصاد،  التوقيف على مهمات التعاريف،ملناوي، ا (5)
 (.2/738) ( مادة)قصد، د.ط، الوسيط املعجم، ابلقاهرة العربية اللغة جممع (6)
  ] 1584islam.net/Detail.aspx?ArticleID=-http://www.dar  [دار اإلسالم: (7)
 .36، د.ط، ص:املعجم االقتصادي االسالميأمحد الشرابصى،  لدكتور (8)

http://www.dar-islam.net/Detail.aspx?ArticleID=1584
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: ثالثة واملنازل منزلتني، بني لةنز وم رتبتني، بني رتبة االقتصادل العز بن عبد السالم:" وقا
 .(1)"بينهما واالقتصاد جلبها، يف واإلسراف املصاحل، جلب يف التقصري

 رالنشاط البشري القائم على إنتاج وتوزيع واستثماظواهر علم يبحث يف هو  :االقتصادو 
ىئ   ىئ  ىئ  ی  ی  ی    ېئ  ېئچ: تعاىل قالفريط والقصد، و واستهالك وعدم اإلفراط والت

: واإلسراف ،اإلسراف نقيض هو الذي التضييق: والتقتري واإلقتار والقرت ، (2)چی  جئ  حئ
 .(3)والتقصري الغلو بني هو الذي ابلقصد ووصفهم. النفقة يف احلدّ  جماوزة

 متسك وال ، (4)چٹ  ڤ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ    ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  چ  :تعاىل هللا قال
 اإلنفاق، يف تسرف وال واحملتاجني، وأهلك نفسك على مضيّ ق ا اخلري، سبيل يف اإلنفاق عن يدك

 .(5)مالك وضياع تبذيرك على اندم ا ويذمونك، الناس يلومك ملوم ا فتقعد طاقتك، فوق فتعطي

 :املطلب الرابع: تعريف املال لغة وشرعا  

(نطورقال ابن م:  املال لغة  اْلم ال  : األ ثري اْبن   ق ال  ، األ شياء مج  يع   م نْ  م ل ْكت ه م ا م ْعر وف   املال": )م و ل 
لك م ا األ صل يف    ي طلق م ا وأ كثر األ عيان، م ن   وميل ك يـ ْقت ىن   م ا ك لّ    ع ل ى أ طل ق مث َّ  و اْلف ضَّة   الذَّه ب   م ن   مي 

بل ع ل ى اْلع ر ب   ع ْند   اْلم ال    أ و اْلف رد ميلكه   م ا كل" :اللغة جممعويف  ، (6)" أ مواهلم أ كثر ك ان تْ   أل هنا اإل 
يـ و ان أ و نقود أ و عقار أ و جت  ار ة عر وض أ و م ت اع من اجلْ م اع ة متلكه هو كل ما يتمول إذن  املال ، (7)"ح 

 .ومتيل إليه النفس

                                                           

 (.2/205) د.ط، ،األانم مصاحل يف األحكام قواعد  ،السالم عبد بن عزال (1)
 .67سورة الفرقان ، اآلية: (2)
 (3/292، )3ط ،التنزيل غوامض حقائق عن الكشاف،  هللا رجا الزخمشري  (3)
 .29سورة اإلسراء ، اآلية: (4)
 .285، ص:2ط، امليسر التفسري، التفسري أساتذة من خنبة (5)
 (.636-11/635)،3ط، مادة : )مول( العرب لسان ، األنصاري منظور ابن (6)
  .(2/892،) ط،د.  الوسيط املعجم ، ابلقاهرة العربية اللغة جممع (7)
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باحة شرعا  لغري حاجة أو ضرورة، وله قيمة م هو ما كان فيه منفعة مقصودةشرعا : املال 
 .(1)مادية  بني الناس

 أمهية املال يف اإلسالم: : ساملطلب اخلام

نعمة من و  وهو ركن من أركان الدين، كما هو ركن من أركان الدنيا،  يف اإلسالم له أمهية ابلغة،  املال
، ومقاصد ها اإلسالمية ار الشريعةاليت عليها مد الضرورايت اخلمس  ىحدإ ، ون ع م هللا على عباده

وسبب وحيد يسود اإلنسان يف إعمار  الدارين، وشرط لبقاء حياة اإلنسان سويّة، يف عصب احلياةو 
(2)چ ڭ  ڭ  ڭ   ۇ   ۇ     ۆ  ۆ  ۈ  ۈچ قال تعاىل:   األرض،

 :استدالل اآلية الكرمية ، ووجه 
ا الَّيت   ْمو ال  ألا يف  صّرف هي هني متكني األموال ألهل األعذار، وعدم تسليط التّ  حلياة  ق ي ام ا اللَّ   ج ع ل ه 

 اإلنسان.

 لعدم إما املال، يف التصرف حيسن ال من: وهو" سفيه" مجع: السفهاء :"(3)وقال السعدي
 أن األولياء تعاىل هللا فنهى ،الرشيد وغري كالصغري  رشده لعدم وإما وحنومها، واملعتوه، كاجملنون  عقله
 مصاحل يف لعباده قياما   األموال جعل تعاىل هللا ألن ؛وإتالفها إفسادها خشية أمواهلم الءهؤ  يؤتوا

 الذين أمواهلم املبذرون السيف هاء  و  ،(4)"وحفظها عليها القيام حيسنون ال وهؤالء ودنياهم، دينهم
 ،ألولياءل واخلطاب ،فيها والتصرف وتثمريها إبصالحها هلم ير يد وال ،ينبغي ال فيما ينفقوهنا
 ل ك مْ  اللَّ   ج ع ل   چقال تعاىل:معايشهم، الناس به يقيم ما جنس من ألهنا ؛إليهم األموال وأضاف

 ،وانتعاشكم قيامكم أنفسها يف فكأهنا لضعتم ضيعتموها ولو وتنتعشون، هبا تقومون ّي:أ چ ق ياما  
 ميلك ملا األمر مالك هو كقولك  به، يقام ما: الشيء وقوام ،ابلواو قواما،: عمر بن اللَّ  عبد وقرأ

                                                           

 388، ص:1، طة يف لغة الفقهاء االقتصادياملصطلحات املالية و  معجمنزيه محّاد،  (1)
 .5: ، اآليةالنساء سورة (2)
 هـ(  ووفاته1307) جند، مولده أهل من احلنابلة، علماء من مفسر،: التميمي السَّْعدي هللا عبد بن انصر بن الرمحن هو عبد (3)

 اللطيف تيسري) و ،(القرآن تفسري يف املنان الكرمي تيسري: ) املطبوعة كتبه  ومن أشهر( ابلقصيم) نيزةع يف يفو ، وت(هـ 1376) 
 ([.3/340]الزركلي، األعالم، ) (.القرآن تفسري يف احلسان القواعد) و ،(القرآن مقاصد خالصة يف املنان

 .(1/164، )1ط ،املنان كالم  تفسري يف الرمحن الكرمي تيسري السعدي، (4)
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 أن من خري عليه، اللَّ  حياسبين ال ما أترك وألن املؤمن، سالح املال: يقولون السلف وكان. به
 .(2()1)الناس إىل أحتاج

 :املطلب السادس: آداب السوق

، وميكن إشارة للسوق آداب جتب مراعاهتالكل شيء له آداب جتب مراعاته أو يستحب، كذلك 
 .(3)ما أييتإليها في

ورد يف احلديث عن عمر  ،السوق لو خعاء عند ددال، و تعاىل آداب املهمة لزوم التقوى هلل من. 1
رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "من قال حني يدخل السوق ال إله إال هللا 

وهو على كل  ،اخلري كله وحده ال شريك له، له امللك وله احلمد حييي ومييت وهو حي ال ميوت، بيده
  (4)وبىن له بيتا  يف اجلنة" ،وحما عنه ألف ألف سيئة شيء قدير، كتب هللا له ألف ألف حسنة،

، وملذاهتا الدنيا حرص كثرة على  ه منلسوق إال عند احلاجة، ملا فيا ذهاب إىلالعدم  .2
أن  -رضي هللا عنه-أيب هريرة  فعن  األماكن،وبعد عن ذكر هللا تعاىل، وكوهنا أبغض  ،فيهااالفتتان و 

 .(5)وأبغض البالد إىل هللا أسواقها" مساجدها،قال: "أحب البالد إىل هللا   النيب

-من السنن الثابتة عن الرسول ألهنا  ،ومن ال تعرفه ،وردها على من تعرفه إفشاء السالم .3
أن رجال   - عنهمارضي هللا-، فقد صح يف احلديث عن عبد هللا بن عمرو -صلى هللا عليه وسلم

                                                           

 (.1/471، )3ط، التنزيل غوامض حقائق عن الكشاف ،الزخمشري (1)
م (، وتويف 1075 – هـ467) ولد عام  القاسم أبو هللا، جار الزخمشرّي، اخلوارزمي أمحد بن حممد بن عمر بن حممودهو  (2)
ب رْي    ، وهوواآلداب واللغة والتفسري ابلدين العلم أئمة منوهو  ( م 1144 - هـ 538)   ك 

 
 = زخمشر يف هولدوم ْعت ز ل ة ،امل

 (.30/7917ط ) ، د.تفسريال رحاب يف كشك،  (3)
وحسنه األلباين يف  2235رقم احلديث:  (2/752ابب األسواق ودخوهلا، ) كتاب التجارات،  سننه،أخرجه ابن ماجة يف  (4)

 .1694رقم احلديث:  (2/309) ،1ط صحيح الرتغيب والرتهيب،
(، رقم 1/464، د.ط )مساجدها هللا إىل البالد أحب ابب، كتاب املساجد ومواضع الصالة، صحيحهأخرجه مسلم يف  (5)

 .671احلديث: 
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وتقرأ السالم على من  ،: "أي اإلسالم خري؟ قال: تطعم الطعام-صلى هللا عليه وسلم-سأل النيب 
 .(1)ومن مل تعرف" ،عرفت

، وخاصة السوق البيع والشراء عن ذكر هللا يف يشغله أن الو  ،اجلماعة احملافظة على صالة .4
 خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱٱصالة اجلمعة، قال تعاىل:

 ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي  جي يه ىه مه جه ىنين من

 يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

 .(2)َّىق يف ىف ىثيث نث مث زث رث يت ىت نت  مت رتزت

التخاطب والكالم، فال  والتأدب آبداب الغراء عةيلشر اب والعمل ،السامية االلتزام ابآلداب .5 
حني سئلت عن أخالق  -رضي هللا عنها-عائشة عن جيوز للمسلم أن يكون سخَّااب  يف األسواق، 

لسيئة السيئة، ولكن وال جيزي اب ،وال سخَّااب  يف األسواق ،وال متفحشا   ،: "مل يكن فاحشا  النيب 
: "إايكم -صلى هللا عليه وسلم-قال رسول هللا  -رضي هللا عنه-. وعن ابن مسعود (3)يعفو ويصفح"

 .(4)وهيشات األسواق"
عن الناس، فعن أيب موسى رضي هللا عنه قال: قال صلى هللا  كف األذىو  ل النفعذ. ب6

فليمسك على نصاهلا، أو  -سهام-أو يف سوقنا ومعه نبل   ،عليه وسلم: "إذا مرَّ أحدكم يف مسجدان
 .(5)قال: فليقبض بكفه أن يصيب أحدا  من املسلمني منها شيء"

                                                           

، ومسلم يف 12(، رقم احلديث: 1/12، )1كتاب اإلميان ابب إطعام الطعام من اإلسالم، ط  صحيحه،أخرجه البخاري يف  (1)
 .39(، رقم احلديث: 1/65، د.ط )فضلأ أموره وأي اإلسالم، تفاضل بيان اببكتاب اإلميان،   صحيحه،

 11 - 9: اآلايت اجلمعةسورة  (2)
 رقم (،3/114، )1ط مسنده،، والطيالسي يف 2016: احلديث رقم(، 544-3/543) ،1، كتاب الربّ  والصلة، ط سننه( رواه الرتمذي يف 3)

 (،9، )ص: 1ط الزهد،وأمحد يف  ،25718: ديثاحل رقم(، 378-8/377) ،1ط كتاب األدب،  مصنفه،يف  وابن أيب شيبة، 1624احلديث: 
 .5820:احلديث رقم (،3/265) ،3ط مشكاة املصابيحوصححه األلباين يف ، 8297: احلديث رقم(، 6/312) ،1ط شعب اإلميان،والبيهقي يف 

 على حامواالزد منها، فاألول األول وفضل وإقامتها، الصفوف، تسوية ابب، كتاب الصالة، صحيحهأخرجه مسلم يف  (4)
 .432(، رقم احلديث: 1/323، د.ط )اإلمام من وتقريبهم الفضل، أويل وتقدمي إليها، واملسابقة األول، الصف

، 1، ط «منا فليس السالح علينا محل من»: وسلم عليه هللا صلى النيب قولكتاب الفنت ابب   صحيحه،أخرجه البخاري يف  (5)
 سوق أو مسجد يف بسالح مر من أمر اببكتاب الرب والصلة واألدب،   ه،صحيح، ومسلم يف  7075(، رقم احلديث: 9/49)

 .2615(، رقم احلديث: 4/2019، د.ط )أفضل أموره وأي ، بنصاهلا ميسك أن للناس اجلامعة املواضع من غريمها أو
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رضي هللا -رعا  فعن جابر مطلوب  شغوب و مر   أمر   ألنه؛ السماحة يف البيع والشراء.  7
وإذا  ،وإذا اشرتى ،قال: "رحم هللا رجال  مسحا  إذا ابع -صلى هللا عليه وسلم-أن رسول هللا  -عنه

 .(1)اقتضى"

 رت يب ىب ُّٱٱقال تعاىل:  ،الرجال والنساءبني  لتفاتوعدم اال ،غض البصر . 8
  لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نثمث زث رث  يتىت نت مت زت

.(2)َّ  ... ننىن من زن رن مم  ام يل ىل مل يك ىك مك

 نن ٱُّٱقال تعاىل: عنه،وجتنب املنهيات  ،الشرعي بشروطه الشرعية املسلمة ابللباس املرأةلبس  .9
 جب هئ مئ خئ جئحئ يي ىي  ني مي زي ري ٰى ين ىن
 ني  ميزي ري ٰى ين...ُّوقال تعاىل: ،(3)َّ مت خت حت جت  هب خبمب حب
 هت مت خت  حت جت هب مب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي
  خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس  مخ جخ مح جح مج حج مث
 لك خك حك جك مق حق مف  خفحف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض
رضي هللا -فعن عائشة ، (4)َّمم خم حم جم هل مل خل  حل جلمك

ما من امرأة تضع ثياهبا يف غري بيت "يقول:  -صلى هللا عليه وسلم-أهنا مسعت رسول هللا  -عنها
(5)زوجها إال هتكت السرت بينها وبني رهبا"

: -رضي هللا عنها-فعن عائشة  لضرورة،وا اجةعند احلإال  ،ن ما أمكنو ديالمن التقليل . 10
فقيل  -اإلمث والدَّين-كان يستعيذ يف صالته كثريا  من املأمث واملغرم   -صلى هللا عليه وسلم-"أن النيب 

                                                           

، عفاف يف فليطلبه حقا طلب ومن والبيع، الشراء يف والسماحة السهولةكتاب البيوع، ابب   صحيحه،أخرجه البخاري يف  (1)
 .2076(، رقم احلديث: 3/57، )1ط
 .31  -30:، اآليةالنورسورة  (2)
 .59: اآلية األحزابسورة  (3)
 .31: ، اآليةالنورسورة  (4)
وقال  2803رقم احلديث:  (5/114، )2، أبواب األدب، ابب ما جاء يف دخول احلمام، طسننهيف رواه الرتمذي  (5)

 .1742رقم احلديث:  (2/326) ،1ط صحيح الرتغيب والرتهيب، يف وصححه األلباين .حديث حسن
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حدث  -أي استدان-إن الرجل إذا غرم "له: اي رسول هللا، ما أكثر ما تستعيذ من املغرم؟ فقال: 
 . (1)فكذب ووعد فأخلف"

  -صلى هللا عليه وسلم -لقد جعل النيب ،وعدم الكتمان لعيب السلعة ،يانالصدق والب. 11
-قال: قال رسول هللا  –رضي هللا عنه-ذلك من أسباب الربكة، كما يف حديث حكيم بن حزام 

: "البيعان ابخليار ما مل يتفرقا، أو قال: حىت يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك هلما -صلى هللا عليه وسلم
 .(2)يف بيعهما"

 على املوفني هلما، فقال تعاىل أثىن هللافقد  ،من خبسهما واحلذر ،. إيفاء املكيال وامليزان12
وتوعد املطففني  ،(3)َّ جغ مع جع مظ  حطمض خض حض جض مص خص حص ٱُّٱ: تعاىل

 حص مس خس  حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت ُّٱابلعذاب املهني، فقال تعاىل: 
 . (4)َّ مم خم حم جم يل ىل مل خل جع مظ  حط مض خض حض جض مص خص

 :سورة التطفيفالالسابع: عالج املطلب 

 على احلرب إبعالنعيد هو و و  ،مقصد من املقاصد فيه املطففني قطع األول من السورةاملو 
ء شي صة كيفية حفظه، حيث ورد فيها أدىنوخا ملال يف اإلسالم، فتتحدث عّما خيص اب(5)املطففني

 عن بنقصانه فيف الذي  حيصلواختالس األموال؛ وهو التط ،ميكن أن يكون يف تقصري حقوق الّناس
ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ژ :قال تعاىل ،(6)لفعلهم وإنكار للمطففني هتديد وهذا وزن، أو كيل  يف احلق،

ۈ    ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ        ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ    وئ  وئ  ۇئ   

                                                           

، 1، ابب االستعادة من الدين، ط والتفليس واحلجر الديون وأداء االستقراض يف كتاب  صحيحه،أخرجه البخاري يف  (1)
،  الصالة يف منه يستعاذ ما ابب اببكتاب املساجد ومواضع الصالة،   صحيحه،ومسلم يف  ،2397(، رقم احلديث: 3/117)

 .589(، رقم احلديث: 1/412د.ط )
 ،2079(، رقم احلديث: 3/58، )1، طونصحا يكتما ومل البيعان بني إذاالبيوع، ابب  كتاب  صحيحه،يف  البخاريأخرجه  (2)

 .1532(، رقم احلديث: 3/1164الصدق يف البيع والبيان، د.ط ) اببكتاب البيوع،   صحيحه،ومسلم يف 
 .35: اآلية سراء،اإلسورة  (3)
 .6 - 1: ، اآلايتاملطففنيسورة  (4)
 (.6/3854،)17، طالقرآن ظالل يف ،قطب سيد (5)
 (.2/461، )1ط ،التنزيل لعلوم التسهيل،  أمحد بن حممد (6)
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 اهلالك أو ،أهلها صديد أو ،النار أو ،جهنم يف وادر ، معناها َّ هت ُّٱوكلمة    ،(1)ژۇئ   ۆئ   ۆئ   
 استعمال كثر  مث ،لفالن احلرب :أي لفالن وي أصله أو ،واهلالك ابخلسار النداء أو ،العذاب أشق أو

 أو كيل  يف بنقصانه صاحبه حبق مقلل :فاملطفف التقليل: والتطفيف اإلضافة، بالم فوصال احلرفني
  األصح على وهي كثريا ،  الكرمي نالقرآ يف تكررتو ، (2)جهته وهي الشيء طف من أخذ أو ،وزن

 مبعىن هنا والظن، (3) هنيه ارتكب أو أمره، خالف من هبا وتعاىل سبحانه هللا يتوعد وعيد كلمة
املراد ابلتطفيف هاهنا: و  الرتدد، مبعىن الظن: وقيل ،والوزن الكيل يف نقصوا ما أيقنوا ولو اليقني،

وهلذا  ،الناس، وإما ابلنقصان إن ق ض اهمالب ْخس يف املكيال وامليزان، إما ابالزدايد إن اقتضى من 
 جهنم يف بواد وتعاىل سبحانه يتوعد، أي: َّمث هت ُّٱ :تعاىل قال ،واهل الك انر وعدهم ابخلس

 مخ جخ مح جح مج ُّٱ :تعاىل لهبقو  وامليزان الكيل الناس يبخسون الذين النار أهل صديد سيلي
 أي خيسرون هلم وزنوا أو هلم كالوا  أي كالوهم  وإذا وافيا ، كيلهم  أيخذون منهم اشرتوا، أي:  َّ جس
 من، َّمظ  حط ُّٱ املطففون،، أي: َّمض خض حض ُّٱ: منكرا  و  هلم وخبا  م تعاىل قال ،ينقصون

 مم خم حم جم يل ُّٱ ، قال تعاىل:واحلساب واجلزاء الدين يوم هو، َّمل خل ُّٱ قبورهم
 ليلجمه أحدهم وإن ،وأكثر سنة املائة املوقف هبم ويطول فيهم، حكمه ينتظرون ذليلني خاشعني َّ

.(4)وصحيحة كثرية  هذا يف والرواايت ،أذنيه نصف إىل العرق يصل من ومنهم ،إجلاما   العرق

ا يف كما تناولن  أمشل من قضية الكيل وامليزان،و التطفيف أوسع  أنّ  مرأليكون ا :قولالوخالصة 
 واألداء القضاء ويف ،واخلفاء العيب إظهار ويف ،والوزن الكيل ينقصبل جيمع كل من  ،هذا البحث

 الّصحبة يف أحواهلم وكذلك ،فهو مطفف لنفسه يرضاه ال امب وكل من عامل غريه ،واالقتضاء
 يقضى أن دون نفسه حقّ  اقتضى ومن ،نفسه عيب يرى وال الناس عيب يرى فالذي ،واملعاشرة

 .(5) املطففني مجلة من ؤالء كلهمفه ،لنفسه يقتضيها ما مثل غريه قوقح
                                                           

 .6 - 1: ، اآلايتاملطففنيسورة  (1)
، 1إبراهيم، ط بن هللا عبد كتورالد : ، حتقيق(املاوردي لتفسري اختصار وهو) القرآن تفسري،  مالسال عبد بن عزال (2)
(3/429.) 
 .93ص:، 2ط، عم جزء تفسري، العثيمني ( ابن3)
 (.534 /5،)5، طالكبري العلي لكالم التفاسري أيسر، اجلزائري بكر أبو( 4)
 .(3/700، )3، طالبسيوين إبراهيم: قيق، حتالقشريي تفسري،  هوازن بن الكرمي عبدانظر:  (5)
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 قطع:امل هذا من فوائد

 املعامالت مجيعا . يفوتوفية احلقوق  ،ومعنواي   حسيا   التطفيفوخطر  ،وجوب العدل .1
عادلة  املعامالت إىل حيتاجون اخللق عامة ألن وحترميه من الغّش؛ وامليزان املكيال م أمرعظ .2

 غرر. ليس فيها
 . وهلوهلما واجلزاء ابلبعث التذكريأكرب الباعث يكون عظة للعقالء    .3
 . وجزائهم بينهم حكملل ؛العاملني لرب الناس يقوم يوم ،القامة يوم عظمشدة  .4

 :املطلب الثامن: أضرار التطفيف

، ومضار معا   وللخلق تعاىل ن هللئصاحب هذه الصفة خاو  ،عظمى خيانة والتطفيف إّن الغش
 أدى إىل الغش واخليانة سببخسارة يف الدنيا واآلخرة، و و اجملتمع، جدا  على ضارة وخطرية  فيفتطال

                                       .(1) ": "م ن غّشنا فليس مّناهقولبمنه،  -صلى هللا عليه وآله وسلم -براءة النيب
والغش واخلداع يف الكيل  ،باطلأكل أموال الناس ابلو ،عقدي واألخالقيف الاحنر اال سببيو 

وتعلق القلب  ،شح النفس ىفهو دليل عل ،صاحبه يف الدنيا واآلخرة ىأمر خطري عل ،والوزن
  .(2)والدمارلشر اب سيطر على البشريالناس، فأفراد والفراق بني ،فهي سبب اخلصام، ابلكسب اخلبيث

  يف الدنيا : أضرار التطفيفمن 
 يف وامليزان املكيال نقص" ؛يف الدنيا العصاة تعاىل عليه هللا يعاقبالذي  ومن أضرار الغش والتطفيف

 وظلم الطعام، على احلصول وصعوبة النبات، وقلة القحط نتيجته من الذي واملعامالت، البيوع
 من األمطار نزول منع إىل يؤدي والزكوات؛ الصدقات يف لفقراء حبق والبخل واحلكومات، السالطني

 اي: " فقال -وسلم عليه هللا صلى- هللا رسول - علينا أقبل: قال عمر، بن هللا عبد نع ،(3)"السماء
 إال وامليزان، املكيال ينقصوا ومل ...: تدركوهن أن ابهلل وأعوذ هبن، ابتليتم إذا مخس املهاجرين معشر
 من القطر عوامن إال أمواهلم، زكاة مينعوا ومل عليهم، السلطان وجور املئونة، وشدة ابلسنني، أخذوا

 من عدوا عليهم هللا سلط إال رسوله، وعهد هللا، عهد ينقضوا ومل ميطروا، مل البهائم ولوال السماء،
                                                           

 .ص     سبق خترجيه  (1)
(2)   10187http://www.kitabat.info/subject.php?id=  
 71397 ، ص:  األلوكة منتدى أرشيف،  املؤلفني من جمموعة (3)

http://www.kitabat.info/subject.php?id=10187
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 جعل إال هللا، أنزل مما ويتخريوا هللا، بكتاب أئمتهم حتكم مل وما أيديهم، يف ما بعض فأخذوا غريهم،
 .(1)" بينهم أبسهم هللا

 عن،طيب ال يقبل إال طيبا   تعاىل ألن هللا ؛ول الدعاءسبب يف منع قبي ممّا كسب احلرامف 
 طيبا، إال يقبل ال طيب هللا إن الناس، أيها: " -وسلم عليه هللا صلى- هللا رسول قال: قال هريرة، أيب
 خئ جئحئ يي ىي ني مي زي ري ُّٱٱ: فقال املرسلني، به أمر مبا املؤمنني أمر هللا وإن

  ىت نت مت زت رت يب ىب نب ٱُّٱ: تعاىل وقال،(2)َّ جب هئ  مئ

 إىل يديه ميد أغرب، أشعث السفر يطيل الرجل ذكر مث،(3)َّ ىث نث مث زث رث يت
 يستجاب فأىن ابحلرام، ي  ذّ  وغ   حرام، وملبسه حرام، ومشربه حرام، ومطعمه رب، اي رب، اي السماء،
على سائر األعمال وكذلك  ،الدعاء  على إجابةمثاال   يوضح لنا هذا احلديث، (4) " لذلك؟

  .وإن أكل احلرام يفسد العمل ومينع قبوله ،والعبادات

 يف اآلخرة: أضرار التطفيف

 ،-عنها هللا رضي- األنصارية خولة عن دخول النار،املعاصي والتطفيف يف اآلخرة؛  أضرارومن 
 فـ ل ه م   ،ح قّر  ب غ رْي   اللَّ   م ال   يف   يـ ت خ وَّض ون   ر ج اال   إ نَّ  :"يقول -صلى هللا عليه وسلم- النيب مسعت: قالت
  -وسلم عليه هللا صلى-النيب أن ؛-عنهما هللا رضي- هللا عبد بن جابر وعن، (5)"الق ي ام ة   يـ ْوم   النَّار  
على  تعاىل هتديد هللاكذلك ، و (6)"سحت من نبت حلم اجلنة يدخل ال إنه! عجرة بن كعب  اي" :قال

                                                           

سنه األلباين يف صحيح وح ،4019رقم احلديث:  (1332 /2، ابب العقوابت، )الفنت كتابأخرجه ابن ماجة يف سننه،  (1)
 .764رقم احلديث:  (468 /1) ،1الرتغيب والرتهيب، ط

 .51: اآلية املؤمنونسورة (2)
 .172: اآليةالبقرة  سورة (3)
(، رقم احلديث: 703 /2، د.ط )وتربيتها الطيب الكسب من الصدقة قبول ابب، كتاب الزكاة، صحيحهأخرجه مسلم يف  (4)

1015. 
ب  ، 3118، رقم احلديث: 85 /4، اخل م س   فـ ْرض   ك ت اب  ،  صحيحه أخرجه البخاري يف (5)  مخ  س ه   لل َّ   ف أ نَّ ): تـ ع اىل   اللَّ   قـ ْول   اب 

 .  (و ل لرَّس ول  
(، 1569)حديث رقم ،محزة الرزاق عبد حممد: قيقحت ،حبان ابن زوائد إىل الظمآن موارد "صحيحه" يف حبان ابن رواه   (6)

ْغ يبيف  ه الباينيح  ص ح  . و  378 ص: ْه يب الرتَّ  (.1727( رقم)320 /2، )جو الرتَّ
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 مخ جخ مح جح مج حج مث هت ُّٱقال تعاىل: ابلويل واهلالك، املطففني يوم القيامة
 حم جم يل ىل مل خل جع مظ  حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس  حس جس
. (1)َّمم خم

 ،احلرام له آاثر وأضرار وخيمة مال كسبو  ،أبنواعها خمتلة املعاصيإن  :قولالصة وخال
إىل ظلمة  صاحبهاب ؤديت الدنيا واآلخرة، اليت املصائب من وغريها السلطان، واجلور القحط سببو 

أضرار  ..، وال ميكننا حصروالعمر املالونزع الربكة من  ،اعة الربّ وكسل اجلوارح عن ط ،القلب
 إمّنا قمنا على سبيل اإلشارة فقط.و املعاصي يف هذا املقام، 

 :أضرار التطفيف من حلول
 حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱقال تعاىل:  :تقوى هللا تعاىل، واإلقالع عن املعاصي .1

  جه ين ىن من خن حن جن يم  ىم مم خم
 خامت إليه دعاهم مبا آمنوا القرى أهل من حوهلم منو  ،مكة أهل أن ولو، (2)َّمه

 الشرك من عنه هناهم ما واتقوا وحده، تعاىل عبادته من ،-عليه وسالمه هللا صلوات- الرسل
 السماء بركات من أنواعا عليهم لفتحنا ؛.. واآلاثم الفواحش ابرتكاب األرض، يف والفساد
 صفاهتا يف اهعهدو  اليت غري وبركات، عمن أبواب هلم فتكون قبل، من يعهدوها مل واألرض

 البالد وتكسب األرض، ختصب اليت النافعة األمطار عليهم فأنزلنا فيهم، وأثرها وثباهتا ومنائها
 البشر مثله إىل يصل مل ما الكون، سنن وفهم واملعارف، العلوم من وآتيناهم العيش، رفاهية

 عقوابت من أصاهبم ما بدل هلم، هويسران جانب، كل  من اخلري عليهم لوسعنا، و قبل من
 .(3)األرض من وبعضها السماء، من بعضها

 يه ىه ُّٱٱقال تعاىل:  :االعتصام ابلكتاب والسنة، فهما طريق الفالح واالستقامة .2
 على القاسطون هؤالء استقام لو وأن ومن معانيها؛ ،(4)َّ ىي مي خي حي جي

                                                           

 .٦- 1: اآلايت املطففني سورة (1)
 96: ، اآليةاألعراف سورة (2)
  (.10/20،)1،طالقرآن علوم روايب يف والرحيان الروح حدائق تفسري،  هللا عبد بن األمني حممد (3)
 16: اآلية اجلن سورة (4)
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 هللا كالم  من فهو،  (1)الدنيا يف هموبسطنا الرزق، يف عليهم لوسعنا واالستقامة احلقّ  طريقة
 على استقاموا لو وأن الرشد قصدوا :أي حتروا كالمهم  من وليس ،ابتفاق تعاىل

 والطريقة الرزق، توسيع يف استعارة وذلك ،الكثري :الغدق املاء ،غدقا ماء ألسقيناهم؛الطريقة
  فهو أرزاقهم تعاىل هللا لوسع ذلك على استقاموا لو فاملعىن هللا، وطاعة اإلسالم طريقة هي

 جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ: تعاىل كقوله
 الكفر، طريقة هي: وقيل ،(2)َّ مه  جه ين ىن من خن حن

 أمالكهم الدنيا يف عليهم تعاىل هللا لوسع الكفر على استقاموا لو: هذا على واملعىن
 .(3)استدراجا

 حك جك مق ٱُّٱ:-عليه السالم-قال تعاىل على لسان نوح  :كثار من االستغفارإل ا .3

 حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  جل مك لك خك
 لك خك ٱُّٱ:منها تعاىل هللا واستغفروا الذنوب، من عليه أنتم ما اتركوا: ،أي(4)َّ من خن
 حصول من عليها يرتتب وما الذنوب، مبغفرة فرغبهم واستغفر، اتب ملن املغفرة كثريَّ مك

 خن حن جن يم  ىم مم خم حم ٱُّٱ: تعاىل وقوله ،(5)العقاب واندفاع الثواب،
 من سقاكمو  عليكم، الرزق كثر  وأطعتموه، واستغفرمتوه تعاىل هللا إىل تبتم إذا: أيَّمن

 وأمدكم الضرع، لكم وأدر الزرع، لكم وأنبت األرض، بركات من لكم وأنبت السماء، بركات
 وخللها الثمار، أنواع فيها جنات لكم وجعل واألوالد، األموال أعطاكم: أي وبنني، أبموال
 .(6)ابلرتغيب الدعوة مقام هذاو  .بينها اجلارية ارابألهن

                                                           

 (.662 /23، )1، طالقرآن أتويل يف البيان معجاجرير،  ابن (1)
 96: ، اآليةاألعراف سورة (2)
 (.419 /2، )1اخلالدي،ط هللا عبد الدكتور: ، حتقيقالتنزيل لعلوم التسهيلالكليب،  جزي ابن(3)
 .12 – 10: اآلية نوح سورة (4)
 . 888ص:،1،طاللوحيق معال بن نالرمح عبد: قيق، حتاملنان كالم  تفسري يف الرمحن الكرمي تيسري ،السعدي (5)
 (.8/233، )2، طسالمة حممد بن سامي: قيقحت ،العظيم القرآن تفسري ، كثري  بنا (6)
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 مخ  جخ مح جح مج حج ٱُّٱ :قال تعاىل :الشعور ابالضطرار إىل هللا تعاىل .4

 تعاىل ينبه. (1)َّ حط مض خض جضحض مص  خص مسحص خس حس جس
 جم يل ىل مل خل ُّٱ :تعاىل قال كما  النوازل، عند املرجو الشدائد، عند املدعو هو أنه
 وقال ،(2)َّ يه ىه مه جهين ىن من  خن حن جنيم ىم مم خم حم
: هاهنا قال وهكذا ،(3)َّ هن من خن حن جن مم حمخم جم هل  مل خل حل ُّٱ:تعاىل
 املضطر يلجأ ال الذي هو من: أي َّ .. جس مخ  جخ مح جح مج حج ٱُّٱ
وخالصة مفتاح كل خري تقوى هللا تعاىل؛  .(4)سواه املضرورين ضر يكشف ال والذي إليه، إال

 رزقه وجناه. اتب عليه، ومن خاف وأانب إليه تعاىل ومن اتب إىل هللا
  

                                                           

 .62: النمل اآلية سورة (1)
 .67: اآلية اإلسراء سورة (2)
 .53: اآلية النحل سورة (3)
 (.6/203، )2، طسالمة حممد بن سامي: قيقحت ،العظيم القرآن تفسري ، كثري  بنا (4)
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 املبحث الثاين: املقصد من ذكر ديوان األشرار ومآل الفجار

 ومصريهم بعالمة، م  لّ ع  م   الكتاب، بنّي  مسطور كتاب  يف مرصودة الكفرة العصاة الفجار أعمال إن
 .(1) املهني والعذاب جهنم يف والضيق السجن

ڀ  ڀ      ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٱ  ٻ  ٻ      ٻ   ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ      ژ  : قال تعاىل

ٿ  ٿ  ٹ       ٹ     ٹ   ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ     ڦ  ڦ     ڦ  ڦ  ڄ        ڄ   ڄ  ڄ  ڃ   ڃ    ڃ  ڃچ  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  

 بنّي  املّ  .(2)ژژ  ژ  ڑ    ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ گ گ ڳ  ڇ         ڍ  ڍ  ڌ   ڌ       ڎ  ڎ  ڈ    ڈ
 :األول معان منها: نيمفسر ، للژٱ ژ: قوله: فأوهلا وأحكامه لواحقه بذكر أتبعه الذنب هذا عظم

وال   ،واحلساب البعث ذكر عن والغفلة، التطفيف من عليه هم ما على األمر ليس أي وتنبيه ردع أنه
 حياسب وال يكتب ال هذا مثل أن أو ،واجلزاء احلساب يف دقة ال أنه للحقوق ظن الباخسوني كما
 .فلريتدعوا ،به جيزى وال عليه

 قول وهو ،سجني لفي الفجار كتاب  إن حقا   ،معىن على بعده مبا يتصل ابتداء كال  :الثاين  
 .(3)احلسن

 كلمة سجني فيها قوالن:

 فاألكثرون فيه، اختلفوا مث معني، شيء على علم اسم أنه: املفسرين مجهور قول وهو: األول القول
 والضحاك ،وجماهد ،وقتادة ،عطاءو  رواية يف عباس ابن قول وهو السفلى، السابعة األرض أنه على
 حتت صخرة سجني: وجماهد الكليب وقال ،وذريته إبليس وفيها: اخلراساين عطاء قال، و زيد وابن

 .السابعة األرض

                                                           

 .(122 /30، )2ط التفسري املنري، الزحيلي، (1)
 .17-7( سورة املطففني، اآلايت: 2)
 (.535 /5،)5، طالكبري العلي لكالم التفاسري أيسر، واجلزائري ،(31/87، )3ط الغيب، مفاتيح ،الرازي (3)
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 فسيق: يقال كما  والتضييق احلبس وهو السجن، من فعيال سجينا ومسي ،مشتق أنه :الثاين القولو 
 وساكر،ساجن موقع يف أي وشرّيب، ،كسّكريو  ،(1)والزجاج ،واملربد ،عبيدة أيب قول وهو الفسق، من

  (2)مبالغة بناء( سّجني) فجاء وشارب،،

 وحدوده الشرع عن الفاجرين الظلمة الفجار كتاب  أن :أي ،ژ ٻ ٻ ٻ ژ: تعاىل قولهف
 الكافرين أرواح به ،اخللق أسفل يف موضع ژٻپژ ،أعماهلم كتابة  أو أعماهلم من يكتب ما: أي

 ؟سجني ما رسولنا اي أعلمك وما :أي، ژپ پ ڀ ڀ ژ تعاىل: وقوله أعماهلم، وكتب والظاملني
 قال تعاىل: ،مسطور مكتوب أنه :أي الفجار لكتاب بيان ،ژٺ ڀ ژ :تعاىل وقوله. لشأنه اتفخيم

 ولقائه وآايته تعاىل ابهلل للمكذبني القيامة يوم الويل بوادي األليم العذاب :أي ژ ٺ ٺ ٿ ژ
ڦ  ڦ   ٹ   ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ ڦ  ڦ ٿ  ٿ  ٹ   ٹ     ژ :تعاىل وقوله ،(3)واحلساب اجلزاء بيوم املكذبني

 :الثالثة الصفات هبذه موصوفا   كان  من إال الدين بيوم يكذب الو ، (4)ژڄ        ڄ   ڄ  ڄ  ڃ   ڃ    

 .احلق املنهج عن التجاوز هو :واالعتداء ،معتداي   كونه: وىلاأل الصفة

 قوة قواتن له اإلنسان لاوأقو  ،واملعاصي اإلمث ارتكاب يف مبالغة وهو: األثيم: ةثانيال الصفة
 به، العمل ألجل ؛اخلري يعرف أن يف وكماهلا :عملية وقوة لذاته، احلق يعرف أن يف وكماهلا :نظرية
 إمنا والقيامة البعث إمكان من منع من كل  فإن به، وصفه جيوز ال مبا تعاىل هللا يصف أن األول وضد
 يعلم مل ألنه أو واجلزئيات، الكليات من املعلومات جبميع تعاىل هللا علم تعلق يعلم مل ألنه ؛إما منع

 ابلشهوة االشتغال هو العملية، القوة ضد االعتداء فهذا ،املمكنات جبميع تعاىل هللا قدرة تعلق
 ورمبا والطاعة، للعبادة يتفرغ قلما والغضب ابلشهوة املشتغل ألن وذلك ؛األثيم هو وصاحبه والغضب

  .ابلقيامة اإلميان عن له مانعا   ذلك صار

                                                           

 (.31/87، )3، طالغيب مفاتيح الرازي،  (1)
 (.3/2840، )1ط،  الوسيط التفسري ،الزحيلي (2)
 (.535 /5،)5ط، الكبري العلي لكالم التفاسري أيسر ،اجلزائري (3)
 .13-11( سورة املطففني، اآلايت: 4)
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 منه واملراد ،ژڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ   ڃ     ژ: تعاىل قوله فهو ،الدين بيوم يبكذالت :الثالثة الصفة
: أحدمها :هانوج وفيه األولني، أساطري قال القرآن آايت عليه ليتت إذا واملعىن النبوة، ينكرون الذين

 هللا عند من الكرمي القرآن كون  يف يقدح أي أخذ عنهم وأنه ،األولني أخبار: والثاين ،األولني أكاذيب
    .(1)الطريق هبذا تعاىل

 مرتكب أثيم للحد متجاوز ،ظامل معتد كل  إال واحلساب اجلزاء يومب بيكذّ   ر أنيتصوَّ  امو 
 لذلك بيان هذا احملارم بغشيانه تعاىل هللا طاعة عن هوخروج ،ربه أوامر عن بفسقه واآلاثم للذنوب
 نياألول أساطري بقوله ردها وتعليما   له تذكريا   تعاىل هللا آايت عليه قرئت إذا أنه وهو األثيم املعتدي

 التنديد به يف وكذب تعاىل هللا كتاب  وأنكر مكتوبة مسطرة األولني وأخبار حكاايت هذه :أي
 كما  األمر ما :أيژڃچ  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ ژ : تعاىل فقال واآلمثني إلمثوا واملعتدين ابالعتداء
 الذنوب أثر وغطاها غشاها :أي قلوهبم على ران وإمنا األولني أساطري الكرمي القرآن أن من يدعون
 هلم ردعا   :أي ژڈ ڈ ڌ ڌ ڎ ڎژ :تعاىل وقوله احلق واتباعه،  معرفة عن فحجبها واجلرائم
، كما يف  كرامته  يرون وال يرونه فال حملجوبون رهبم عن إهنم الفاسدة وأعماهلم الباطلة اهلمأقو  عن وزجرا  

 يقال مث فيها العذاب أبنواع معذبون حبرها ومصطلون لداخلوها :أي ژژ ڑ ڑ  ک  ژ قوله تعاىل:
 يف به كنتم  الذي العذاب :أي ژگ گ گ گ ڳ ک  ک ژ ، قال تعاىل :وأتنيبا   وخزاي   توبيخا   هلم

 تزدادوا فلن فذوقوا ،اآلن فيه أنتم الذي هذا بكم فحل ،وإجرامكم كفركم  واصلتم حىت تكذبون الدنيا
  .(2) عذااب   إال

 ابلبعث الذين يكذبون الفجار األشقياء عن قطعامل اهذ اآلايت يف حتدثتهكذا و 
 اآلمثون موه ،منفسهأ وعلى ،ممعاملته يف اخللق على ناملعتدي احلق، حدود يناملتجاوز  واآلخرة

 أساطري إنه: معليه تلي إذا الكرمي القرآن عن ونوالقائل ،تعاىل هللا أمر ترك يفون العاص
 القبائح كثرة  زعمهم وسبب وزخرفوها، كتبوها  اليت وخرافاهتم وأابطيلهم أحاديثهم أي األولني،

 الذنوب، تراكم بسبب حيدث الذي الكثيف احلجاب وهو ابلران قلوهبم غطت اليت واملعاصي

                                                           

 (.31/87، )3، طالغيب مفاتيح الرازي، (1)
 (.535 -535 /5،)5، طالكبري العلي لكالم التفاسري أيسر، اجلزائري بكر أبو( 2)
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 ، القيامة يوم جزاءهم صورتمث  ،والشر اخلري بنّي  والتمييز الباطل،عن  احلق رؤية من فمنعتها
 . (1) والتهديد الزجر مع اجلحيم إىل يساقون حيث

 أو واحلساب البعث إنكار وهو - سببه وبنّي  التطفيف، ذنب عظم تعاىل هللا بنّي أن  بعدف  
 مكتوب فإنه شر، أو خري من يعمل ما كل  أن بنّي  مث ،معا   األمرين عن تعاىل ردعهم - عنهما الغفلة
 األولني، أساطري الكرمي القرآن أبن والقائلني به، املكذبني البعث منكري وأوعد ،تعاىل هللا عند مسطر
 يف انغماسهم وهو سببها وأوضح الباطلة، املقولة هذه عن زجرهم مث ،تعاىل هللا عند من وحيا   وليس

 ذلك وأعقب والشر، اخلري بني مييزون ال فصاروا والباطل، احلق رؤية عن قلوهبم حجبت اليت املعاصي
 ديوان عن الشر ديوان وقدم، هلا ومالزمتهم جهنم انر ودخوهلم هللا رمحة من طردهم وهو جزائهم بيان
 .(2)أوال األشرار حال إيراد فناسب الفجور، أهل وعيد هو قبله املذكور ألن ،اخلري

لفجار يف شدة وردع وزجر، ل الرتهيب والتهديد والوعيد من هذه اآلايت الكرمية قصدوامل
وهتديد ابلويل واهلالك، ودمغ ابإلمث واالعتداء، وبيان لسبب هذا العمى وعلة هذا االنطماس، 
وتصوير جلزائهم يوم القيامة، وعذاهبم ابحلجاب عن رهبم، كما حجبت اآلاثم يف األرض قلوهبم، مث 

يم مع الرتذيل والتأنيبابجلح
(3). 

 الثاين:قطع املمن فوائد 

 .تباين كتب األعمال؛ وأّن أمساء الفجار  مدونة يف كتاب أسفل السافلني .1
 وخمتوم. بالسابق على اخللق وأن كل شيء مكتو  تعاىل إثبات قدر هللا .2
 ابلبعث ويوم اجلزاء.  تكذيب أهل العصيان واآلاثم .3
 .ةن وشدة عقوبة الكافرين احلسية واملعنوينتائج كسب احلرام على اإلنسا .4
األثر السيء للمعاصي على القلب؛ فإهنا تغلقه عن اخلري واملعروف فتجعله مظلما مسودا  مربدة  .5

 .تعاىل ال يقبل اهلداية وال يفهم موعظة مهما تليت عليه آايت هللا
 وأكرب العقاب على الكافرين ؛ أهنم ال يرون خالقهم، ومعذهبم . .6

                                                           

 (.30/123(، والزحيلي، التفسري املنري، )3/438) صفوة التفاسري،( انظر: الصابوين، 1)
 (.30/119، )2، طواملنهج والشريعة العقيدة يف املنري التفسري ،الزحيلي (2)
 .(6/3854،)17ط، القرآن ظالل يف  ،قطب سيد(3)
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 ث الثالث: املقصد من ذكر ديوان األخيار ومآل األبراراملبح

 وما األبرار كتاب  يف املقطع الثالث تعاىل هللا ذكركتاب  الفجار  يف أسفل  األمكنة  وأضيق ها،   كانملا  
ملا وصف كتاب  املقابلة صفحة يعرضو  ،تعاىل ومقصده الرتغيب ملا عند هللا املشوقة، له من مزااي

جوههم ةونضر ، هلم يماملق ونعيم ،مقام رفعة تعاىل وجزاهم هللا ،الفجار
ڳ ڳ  ڱ ژ ، وقال تعاىل:(1)

ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ      ۀ     ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ      ھ  ھ      ے  ے  ۓ  ۓ      

ې  ې      ې  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅۅ  ۉ  ۉ  

 .(2)ژوئ       ې   ى  ى      ائ  ائ  ەئ  ەئ

: فقال األخيار األبرار حال بذكر أتبعه املطففني، الفجار حال ذكر ملا تعاىل أنه اعلمو 
 أساطري هللا كتاب  أن ومن البعث إنكار من الفجار أولئك تومهه كما  األمر ليس :أي ،ژٱژ

 السماءيف  هناإ وأ الرابعة، السماءيف  هناإ منها؛ أقوال التفسري ألهل ژڱژ لفظ وأن ،األولني
 وقال السابعة، السماء فوق اليمىن العرش قائمة هي: ومقاتل قتادة وقال ،ن ابن عباسروايم السابعة

، األمكنة أعلىيل وق له، غاية ال ارتفاعر  بعد ارتفاعا   يعين: الفراء وقال املنتهى، سدرة هي: الضحاك
  شأهنم، وحتقري الفجار إذالل ضعاملوا أضيق ويف السافلني، أسفل يف الفجار كتاب  وضع من واملقصود

 وتعظيم إجالهلم بذلك هلم املالئكة وشهادة عليني، أعلى يف األبرار كتاب  وضع من املقصود كان
  .(3)شأهنم

 أداء يف بطاعته ربه بر الذي املؤمن وهو ،ابر مجع وهو ژڱ ڱ ڳژ وله تعاىل:قو 
 اي ژں ڻژ عليني يف األبرار هؤالء أعمال كتابو  ه،في صادقا   وكان نواهيه واجتناب فرائضه
  األبرار كتابأي:  ژۀ ۀ ژ تعاىل: وقوله ،اجلنان أعلى يف موضع أنهأي:  ژڻ  ڻ ژ رسولنا

أي: ژہ ہ ژ ابجلنة والفوز النار من لصاحبه تعاىل هللا من أبمان مرقوم كتاب  عليني يف
 والفوز النار نم لصاحبه األمان من فيه مبا ويشهدون ،له وحيفظون حيضرونه مساء كل  مقربو
 والنعيم ،نعيم لفي علينيال يف املودعة الكتب وأصحابأي:  ژ ھ ھ ھ ھژ :تعاىل وقوله. ابجلنة

                                                           

 .(6/3854،)17ط، القرآن ظالل يف ،قطب سيد (1)
 .28-18اآلايت: ، ( سورة املطففني2)
 (.31/90، )3ط ،الغيب مفاتيح (الرازي، 3)
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 ينظرون األرائك على جالسون إهنمأي: ژۓ ے ۓژ  منه لون وهذا اجلنة نعيم هو
 هإلي وينتهي سنة ألفي مسافة ميتد وقد تعاىل هللا ملكهم الذي الكبري ملكهم وإعجاب ابستحسان

ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ژاىل:عت  وقوله وتأللؤه وبريقه حسنه أي: ژڭڭ ڭ  ۇ  ۇ ژ بصرهم

، هم إال يفكها ال أوانيها على خمتوم ،غش وال فيها دنس ال صافية الرحيق هي مخر من أي:  ژ
ۉ ۉ ې  ژ :تعاىل وقوله ، املسك برائحة يفوح الشراب هذا آخر أي:  ژۋۅژ

 أن جيب الزائل وملكها وشراهبا ،الدنيا حطام من هغري  يف ال النعيم هذا مثل ويف أي:ژې
 األقوال وسيئ الشرك عن البعد كل  بعدو  األعمال وصاحل ،ابإلميان طلبه يف أي املتنافسون يتنافس
 مباء اليمني ألصحاب ميزج الرحيق ذلك إنأي: ژى  ې ى ژ :تعاىل وقوله ،األفعال وقبيح
 ژ: تعاىل وقوله التسنيم عني من مزج بدون خالصا   يأ صرفا   املقربون ويشربه التسنيم تسمى عني

 .(1)هبا يلتذ أي يتلذذ معىن يشرب ضمن أو من مبعىن  الباء أي:   ژائ  ەئ  ەئ  وئ 

 خالقهم، عن به جاء فيما رسوهلمب وصّدقوا ،برهبم آمنوا الذين األبرار حال تعاىل هللا ذكرمّث 
 عليون امسه مرقوم كتاب  يف أعماهلم أحصى قد عاىلت هللا أن فذكر الدنيا، احلياة يف اخلري وعملوا
 دار يف ة،الدائم ةاخلالد النعيم من هلم وما ، األبرار املتقني صفة وذكر ،املالئكة من املقربون يشهده

 هللا أعده ما مقابلة يف وذلك واإلحسان الرب على اجلزاء من ينالون ما سبحانه عّددو  ، والكرامة ةالعز 
 يف ترغيب ذلك وىف، والرتهيب الرتغيب بني اجلمع يف القرآن طريقة على شرار،األ لألشقياء تعاىل

 .(2)املستقيم الطريق على يقيموال ،إحساان   ليزدادوا احملسنني، لعزائم وحفر الطاعة،

 الثالث:قطع املمن فوائد 

 احلساب. الدارواالجتهاد يف دار العمل قبل  الصاحل العمل يف الرتغيب .1
، عكس  عمال أّن كتاب أ .2  كتاب الفجار.األبرار يف مكان عالر
 الدائمة. اجلنة نعيم على صولم، مث احلرؤية رهبّ   هي يوم القيامة املؤمنون اكرب نعمة يناهلأ .3
 يوم التناد. هلم تعاىل هللا أعد ما وبيان األبرار سعي على احلسن الثناء .4

                                                           

 (.549 /5،)5، طالكبري العلي لكالم التفاسري أيسر ،اجلزائري بكر أبو( 1)
 (.3/438) صفوة التفاسري،(، والصابوين، 30/80، )تفسري املراغي( انظر: املراغي، 2)
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 .متفاوتون يف القرب واجلزاء يوم القيامة نو املؤمن  .5
 .فيها جيري ما بذكر واجلزاء البعث عقيدة تقرير .6
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املبحث الرابع: املقصد من ذكر سوء معاملة الكفار مع املؤمنني يف الدنيا ومقابلتهم ابملثل يف 
 اآلخرة

 :سوء معاملة الكفار مع املؤمنني يف الدنيا: لو املطلب األ

 مع الصحيح الدين وال الكفر، مع اإلميان يلتقي فال املؤمنني، مع وتغاير وحقد عداوة يف دائما   الكفار
 من متعددة ألوان املشركني من يصدر كان  فقد ،املرذولة األخالق مع العالية األخالق وال الضالل،

 ابإلسالم، وتعيريهم هبم والطعن وتعييبهم املؤمنني، من والسخرية االستهزاء ... منها املؤمنني، أذى
 أحقر هنمأب زعمالو  وفقرائهم، املؤمنني ضعفاء احتقارو  ،(1)أهاليهم أمام ابلسوء املسلمني بذكر والتفكه

 واجلاه الغىن أصحاب إليه لسبقهم خريا كان  لو عليه هم ما وأنّ  خبري، يصيبهم أن من تعاىل هللا عند
 هم.من والولد

وقال تعاىل: (2)َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي  مي خي ُّٱ :تعاىليقول تبارك و 

 يل ىل مل خل ُّٱ :وقال تعاىل (3)َّ خض حض جض مص خص حص مس خس  حس جس مخُّٱ

 يم ىم  مم خم حم ُّ: تعاىل قوله يف اإلنكار فهمزة (4)َّ جن يم ىم  مم خم حم جم

 .(5)خبري الضعفاء أولئك على مين هللا أن إنكارهم على تدل ، َّجن

وأفعاهلم وما يغمرهم من الفرح  ،وقد جاء يف سورة املطففني بيان أقواهلم الشنيعة املستفزة
  حن جن مم خم حم جم هل مل خل حل  جل مك ُّٱاىل: والتفكه عند إيذائهم للمسلمني فقال تع

.  (6)َّ هب مب هئ مئ هي مي  خي حي جي ٰه مه جه هن من خن


                                                           

 (.30/134، )التفسري املنري( الزحيلي، 1)
 .212( سورة البقرة، اآلية: 2)
 .11( سورة األحقاف، اآلية: 3)
 .53( سورة األنعام، اآلية: 4)
 (.220 /7، )أضواء البيان( الشنقيطي، 5)
 .32-29( سورة املطففني، اآلية: 6)
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 هبم يستهزئون: أي املؤمنني، من يضحكون الدنيا دار يف كانوا  أهنم اجملرمني عن تعاىل يخربف
 ٰه مه جه هن ُّٱ قال تعاىل:هلم، حمتقرين:أي عليهم، يتغامزون ابملؤمنني مروا وإذا ،وحيتقروهنم
: أي فاكهني، إليها انقلبوا منازهلم، إىل اجملرمون هؤالء رجع: أي انقلب، إذا: أي (1)َّحي جي

 حيتقروهنم املؤمنني ابلقوم اشتغلوا بل عليهم، هللا نعمة شكروا ما هذا ومع وجدوا، طلبوا مهما
 .(3)دينهم غري على لكوهنم: أي (2)َّ هب مب هئ مئ هي مي  ُّٱ:قال تعاىل  وحيسدوهنم،

  حىت الدنيا، يف واألمن اإلساءة غاية بني مجعوا أهنم االغرتار، نم يكون ما أعظم من وهذا
 أهل أهنم ألنفسهم حكموا وقد السعادة، أهل من أهنم وعهد، تعاىل هللا من كتاب  جاءهم قد كأهنم

 .(4)علم بال عليه القول على وجترأوا ،تعاىل هللا على افرتاء ضالون، املؤمنني وأن اهلدى،
  :القبيحة املعامالت من أشياء أربعة اجملرمني تعاىل عن هللا حكىففي هذه اآلايت 

 هبم يستهزئون أي (5)َّ حم جم هل مل خل حل  جل مك ُّٱ: تعاىل قوله: أوهلا
  .(7)وازدراء هلم احتقارا عليهم، مرورهم عند، (6)وبدينهم

 أبعينهم ويشريون بعضا بعضهم يغمز أي (8)َّ خن  حن جن مم ُّٱ: تعاىل قوله: اثنيها
 أيضا الغمز ويكون واحلاجب ابجلفن اإلشارة وهو الغمز، من والتغامز تفاعل ،(9)مننيابملؤ  استهزاء

 ابألعني إليهم يشريون أهنم واملعىن به، يعاب ما أي غميزة فالن يف وما عابه، إذا وغمزه العيب مبعىن

                                                           

 .31( سورة املطففني، اآلية: 1)
 .32( سورة املطففني، اآلية: 2)
 (.354-8/353، )تفسري القرآن العظيمبن كثري، ا( 3)
 (.916، )ص: تيسري الكرمي الرمحن( السعدي، 4)
 .29سورة املطففني، اآلية:  (5)
 (.93 /31، )3ط مفاتيح الغيب،( الرازي، 6)
 (.916، )ص: تيسري الكرمي الرمحن( السعدي، 7)
 .30( سورة املطففني، اآلية: 8)
 (.15/284، )روح املعاين( اآللوسي، 9)
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 يف أبنفسهم ونوخياطر  لذاهتا وحيرموهنا ،أنفسهم يتعبون هؤالء إىل انظروا: ويقولون ويعيبوهنم، استهزاء
  .(1)يتيقنونه ال ثواب طلب

 إىل اجملرمون هؤالء رجع وإذا: يأ (2)َّ حي جي ٰه مه جه هن ُّٱ :تعاىل قوله: اثلثها
 .منهم والسخرية ،ابملؤمنني ابستخفافهم متلذذين رجعوا.. فيها كانوا  اليت جمالسهم من أهلهم

 يرون ما عند واللمز الغمز عن يكتفون ال والعصيان، والفسوق الكفر يف إليغاهلم فهم
  .(3)وضحكهم تفكههم مادة أهليهم، إىل عودهتم عند جيعلوهنم بل املؤمنني،

 التنعم تركهم يف ضالل على هم أي (4)َّ هب مب هئ مئ هي مي  ُّ: تعاىل قوله: رابعها
 .(5)الكفار عن تعاىل حكاه ما آخر وهذا ال، أم وجود له هل يدرى ال ثواب طلب بسبب؛  احلاضر

(6)َّ مس  هث مث هت ُّٱ: تعاىلوقوله 
 حبفظ ملزمني املؤمنني على وكالء أرسلوا وما: أي  

 مستند له ليس وتالعب، وعناد تعنت إال منهم هذا وما ابلضالل، رميهم على حيرصوا حىت أعماهلم،
 .(7)برهان وال

 هللا جهة من أرسلوا ما أهنم واحلال ذلك قالوا أي قالوا ضمري من حالية َّ مث هت ُّٱ مجلةو 
 برشدهم ويشهدون أعماهلم على ويهيمنون ،أحواهلم عليهم حيفظون هبم موكلني املؤمنني على تعاىل

 من أرسل من وظائف من القول من عليه جرؤوا ما أبن وإشعار هبم واستهزاء هتكم وهذا ،وضالهلم
 .(8)تعاىل جهته

                                                           

 (.93 /31، )3ط مفاتيح الغيب،( انظر: الرازي، 1)
 .31( سورة املطففني، اآلية: 2)
 (.15/328، )1ط التفسري الوسيط،الطنطاوي، ( 3)
 .32( سورة املطففني، اآلية: 4)
 (.93 /31، )3ط مفاتيح الغيب،( الرازي، 5)
 .33( سورة املطففني، اآلية: 6)
 (.916، )ص: تيسري الكرمي الرمحن( السعدي، 7)
 (.15/284، )روح املعاين( اآللوسي، 8)
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 ابهلداية الغري على حلكما ألن ؛تصرفاهتم على وتوبيخهم أجرموا الذين أتنيب: الكرمية ابآلية فاملقصود
- أرسله الذي الرسول ابتباع كلفهم  وإمنا بذلك، يكلفهم مل هللا ألن ؛إطالقا له أهال ليسوا هم والضالل
 .(1)واجلهل الغرور هناية على يدل ابلضالل املؤمنني على فحكمهم ،هلدايتهم -سبحانه

 .ابملثل يف اآلخرة ةقابل: املاملطلب الثاين

 مل خل ٱٱُّ :تعاىل فقال قلوهبم،ل وتقوية للمؤمنني تسلية اآلخرة، يف ابملثل املعاملة مبدأ ىلتعا اللَّ  رقرّ ي
(2)َّجه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل

. 

 يف: أي َّ حم جم يل ىل مل  ُّٱ ، قال تعاىل:القيامة يوم: يعين (فاليوم)
 قابلةم يف وجل، عز هللا إىل: أي َّ يم ىم مم  ُّٱ قال تعاىل: أولئك، هبم ضحك ما مقابلة

  دار يف رهبم إىل ينظرون املقربني، هللا أولياء من هم بل بضالني، ليسوا ضالون، أهنم فيهم زعم من
 .(3)كرامته

 إىل يقينه به وصل من ضحك الكفار من يضحكون الدين يوم يف املؤمنني أن املعىن وحاصل
 أعدائهم، وخذالن هلم، تعاىل هللا إكرام من يرجون كانوا  ما هلم وينكشف به، رَّ س  ف   احلق مشاهدة

 عقوهلم، سفه عاقبة هلم وظهر أعماهلم، عاقبة هلم جتلت الذين اجلحدة املغرورين أولئك من فضحكوا
 كانوا  مبن وتنكيله أبعدائهم، تعاىل هللا صنع ما إىل األرائك على ينظرون كوهنم  حال أقواهلم وفساد

 .(4) هبم ويهزؤون عليهم، يفخرون

 يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ُّٱكما قال تعاىل: 

 .(5)َّ زث رث يت ىت نت مت زت  رت

                                                           

 (.15/328، )1ط التفسري الوسيط،( الطنطاوي، 1)
 .36-34( سورة املطففني، اآلايت: 2)
 (.8/354، )2ط تفسري القرآن العظيم،( ابن كثري، 3)
 (.31/238، )1ط حدائق التفسري،( اهلرري، 4)
 .110-109( سورة املؤمنون، اآليتان: 5)
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 به يقابلون كانوا  ما على الكفار جوزي هل: أي ؟ َّ جه ين ىن من خن حن ُّ: تعاىل وقوله
 .(1)وأكمله وأمته اجلزاء أوفر جوزوا قد: يعين ال؟ أم والتنقص االستهزاء من املؤمنني

 املشركني من بثأرهم سيأخذون أبهنم هموتبشري  املؤمنني، تسلية الكرمية تاآلاي من املقصودو 
 ال وأهنم الفراش، أبمجل فرشت قد سرر على القيامة يوم سيكونون -املؤمنني: يأ -وأهنم.. قريب عما

 .(2)نفوسهم ويبهج يسرهم ما إىل إال ينظرون

 يصف الذي هو فرهبم ،لقلوهبم بلسم فيه املشركني، أذى من ملواجعهم املفصل التصوير هذاف
 .ملواجعا هذه

 وميسح املؤمن قلب يكفي وحده وهذا -حينا الكافرين أمهل وإن -يهملها ال يراها، فهو
 يتفكه وكيف ؟اجملرمون يؤذيهم وكيف ؟الساخرون منهم يسخر كيف  يرى هللا إنو  ،وجراحه آالمه على

 ،كله  اهذ يرى رهبم إن! ؟يندمون وال السفلة هؤالء يتلوم ال وكيف ؟املتفكهون ومواجعهم آبالمهم
 سخرية اجملرمني من يسخر رهبم إن مث، ...يكفي وهذا ،..ميزانه يف شيء إذن فهو تنزيله يف ويصفه

 من عليها املطبق ابلرين املغطاة املطموسة اجملرمني قلوب حتسه ال قد ،موجع تلميح فيها عالية رفيعة
 هذه إن مث! وتستنيم ليهإ وتسرتيح وتقدره، حتسه املرهفة، احلساسة املؤمنني قلوب ولكن ،الذنوب
 تشهد حني على ،األعلى املأل يف وكرامتها جناته، يف ونعيمها رهبا، عند حاهلا تشهد املؤمنة القلوب

 وذلك هذا تشهد.. والرتذيل اإلهانة مع اجلحيم، يف وعذاهبم األعلى املأل يف ومهانتهم أعدائها حال
 التذوق هذا أن شك من وما ،اليقني الواقع وقتذ قهوتتذوّ  حاهلا تستشعر وهي ،تطويل ويف تفصيل يف

 تتبدل أن القلوب بعض يف يبلغ وقد ،وضعف وقلة وسخرية أذى من فيه هي ما مرارة على ميسح
 .(3)الكرمي القول ذلك يف املشاهد هذه تشهد وهي حالوة، ابلفعل فيها املرارة هذه

 

 فوائد اآلايت:من 
                                                           

 (.8/354، )2ط تفسري القرآن العظيم،( ابن كثري، 1)
 (.15/329، )1ط التفسري الوسيط،( الطنطاوي، 2)
 (.6/3862، )17، طيف ظالل القرآن( سيد قطب، 3)
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أبدىن  موسعيهم إليذائه ،واستهزاؤهم ابملسلمنيوسخريتهم  ،حقد الكفار وعداوهتم األبدية (1
 ما يتمكن هلم من األذية، وفرحهم وسروهم مبا يسيء إىل املسلمني.

ره اوصربهم ألقد ،لعباده وعلمه هبم حيث يطلع على إحسان احملسنني تعاىل مراقبة هللا (2
باده يبتلي به ع تعاىل وإساءة املسيئني وكربهم وعنادهم ، وكل ذلك ابتالء من هللا

دوا به رفعة وتكرما عنده، وكذلك املسيئني ليزدادوا إمثا على آاثمهم فيبوؤوا داليز  ؛احملسنني
 ابخلسران املبني يف الدنيا واآلخرة.

 واتباعهم واألجداد اآلابء دين لرتكهم ضالل يف املؤمنني أبن :وقوهلمغرور الكافرين "   (3
 مؤكد غري ثواب طلب بسبب احلاضر التنعم وتركهم ،-وسّلم عليه اللَّ  صّلى- حممدا

 .(1)"احلصول
وحتفيزهم  ،ومن آمن معه من املسلمني -صلى هللا عليه وسلم-لرسوله  تعاىل تسلية هللا (4

وإخبارهم أبن هللا مطلع على ما يصدر من أعدائهم من األذى  ،على الصرب عند الشدائد
 الفعلي والقويل، وأنه حماسب هبم على فعلتهم تلك.

عند هللا إجرام وأن ذلك  ،وأوليائه تعاىل واالستهزاء أبهل هللا ،تصدى للسخريةلاحتذير من  (5
  .(2)َّ  حل  جل مك ُّٱيعاب به صاحبه؛ ولذلك قال جّل شأنه: تعاىل 

يف الدنيا حجبوا عن رؤية  تعاىل ايت هللاآاجلزاء من جنس العمل ملا حجبوا أنفسهم عن  (6
املؤمنني  تعاىل ملؤمنني يف الدنيا جعل هللاخرة، وكما ضحك الكفار من اهللا تعاىل يف اآل

 .يوم القيامة يضحكون من الكفار
أهنم ينظرون إىل اجملرمني من مكانر عالر وعلى سرر منصوبة  ،من صور العاقبة للمؤمنني (7

 .هلم، وهم يلقون جزاءهم وما أعّد هلم من الّنكال

 
 

 اخلامتة

                                                           

 (.30/135، )2، طتفسري املنري( الزحيلي، 1)
 .29( سورة املطففني، اآلية: 2)
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 وال: النتائج:أ
 كالتطفيفمع السورة الكرمية اليت تضمنت موضوعات مهمة،    احثالب هابعد الرحلة الطيبة اليت عاش

 ،مكذوبة األولني أساطري الكرمي القرآن أبن والقول ،القيامة بيوم والتكذيب ،مبوضوعاته املختلفة
 نعيمللمتقني ب تعاىل وتكرمي هللا ،يف الدنيا الفجار األشقياءوتكرب  ،املؤمنني األبرايء على واالعتداء

سخرية من  ،الفجار الكفار من إيذاء ي املؤمنونيالق ما السورة ستهدفاإلوأخريا   ،اجلزاءاجلنة يوم 
وكون اجلزاء  األشقياء من األبرار،وقف م خطر بيانو  ،إيقاظ القلوبوتدبري األمور، مع  ،دباألوسوء 

 من جنس العمل، فقد توصل الباحث إىل النتائج التالية:

لفهم  ؛يف العصر احلديث تفسري املقاصديالتمعن يف ال وأمهية ،يةالقرآنمكانة املقاصد  -
 ولسعادة البشر يف الدَّارين. ؛األمثل على طريقه  غاية كالم هللا ربّ  العاملني

 ملا يكون جناة وجناح للبشر يف الدارين. سورة املطففني  تركيز  -
اخلطرية  رهوأضرا، ووقوعه يف جماالت حياة اإلنسان كّلها، التطفيف أنواعبيان أمهية ال -

حفظ املوال من أدىن شيءر يفسدها؛  ةحسيا  ومعنواي  على األمة اإلسالمية خاصة، وضرور 
  ألن األموال قوام حياة اإلنسان.

 ومالزمة طاعته. تعاىل حلول التطفيف تقوى هللا من أنفع بيان أن -
سوء املآل  إىل من األسباب املؤديةتكرب عن طاعته، ال، و تعاىل تمرد على هللاالبيان أّن  -

  .واالنتهاء إىل دار البوار
خالقهم، وذلك بسبب عنادهم وتكربهم  وبة الكفار يوم القيامة عدم رؤيةعق أعظم من أنّ  -

 عن رؤية احلق.
أمرا  وهنيا ، وأهّنا سبب توريث العبد دار النعيم يف يوم  تعاىل بيان مسوّ  منـزلة طاعة هللا -

، عكس كتاب الفجار، وأّن عداوة الكفار التناد، وأّن كتاب أعمال األبرار يف مك ان عالر
  :املقاصد التالية على املطففني سورة زكتر و ،للمسلمني واستهزائهم وفرحهم إبيذائهم مستمرة

 .بيان حال الناس يف املوازينو  املطففنيلى عهتديد وإعالن احلرب  -
 .أن صحائف أعمال الفجار يف أسفل سافلني إخبارهتويل و  -
 .وصف نعيم األبرار  ، أن صحائف أعمال األبرار يف أعلى علينيإىلترغيب وتشويق  -
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  .استهزاء اجملرمني ابملؤمنني يف الدنياتشنيع وتقبيح  -
 .يوم القيامة على الكفار تضاحك املؤمننيثل و ابملمقابلة  -

 مقرتحاتاثنيا : 

ألهنا  ؛لألولني واآلخرين أال وهي تقوى هللا عّز وجّل  تعاىل الباحث بوصية هللا يوصي -
 ومغالق كل شرر حنذر منه.  ،مفتاح كل خري نسعى إليه

الناس  الباحث ذروحيدها امخالوقوف دوهنا والسعي إىل إإن ظاهرة التطفيف تتطلب  -
، حيث جماالت احلياة يف اجملتمع اإلسالمي خمتلف يف فشت عظيم وقد انها؛ ألن خطرهم

  .عض عالقة األمة مع خالقها، وعالقتها مع بعضها الب تأفسد
حتتاج إىل توجيه وتبسيط؛  و والتفسري املقاصدي نسبة ضئيلة  الكرمي موضوعات القرآن -

 منها. ةالستفادل
 الدعوة إىل مشاريع حبثية يف املقاصد القرآنية يف اجلامعات. -

 أسأل أن يوفقنا مل حيبه ويرضاه وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.وهللا تعاىل 
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 ايتفهرس اآل
 الصفحة رقم اآلية السورة رق اآليةط

 57 168 البقرة َّٱ...مغ جغ مع جع مظ حط مض خضُّ

 69 172 البقرة َّٱ...ىت نت مت زت رت يب ىب نبُّ

 28 177 البقرة َّٱ... حم جم يل ىل ملُّ

 81 212 البقرة َّٱ...ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي  مي خيُّ 

 22 269 البقرة َّٱ... خضمض حض جض مصُّ

 19 64 رانآل عم  َّٱ... ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦُّ

 25 159 آل عمران َّٱ...من خن حن  جن يم ىمُّ

 27 180 آل عمران َّٱ...حل جل مك لك خك حك جك مق  حقُّ

 26 186 آل عمران َّٱ...جس  مخ جخ محُّ

 62،  27 5 النساء َّٱ...جخ  مح جح مج حج مث هت مت ختُّ

 29 19 النساء َّٱ...متحت جت هب مب خب حب جب  هئ مئُّ

 57 29 النساء َّٱ...ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ٹ  ڤُّ

 19 48 النساء َّٱ...ےہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ےڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ُّ

 25 59 النساء َّٱۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  یُّ

 21 105 النساء َّٱ...ې  ې  ى     ى  ائُّ

 20 136 النساء َّٱ...چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ ُّ
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 21 3 املائدة َّٱچ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇُّ

 21 48 املائدة َّٱڇ  ڇ     ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎُّ

 81 53 األنعام  َّٱ...ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خلُّ

 25 90 نعاماأل َّٱ...حقمف خف حفجف مغ جغ معُّ

 53 136 نعاماأل َّٱ..ٰى  ين ىن نن من زن رن ممُّ

 55 152 نعاماأل َّٱ...ينجه ىن من خنُّ

 4 85 عرافاأل َّٱ...ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چڄ  ُّ

 71،  71 96 عرافاأل َّٱ..ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّ

 23 99 عرافاأل َّٱ...زبرب يئ ىئُّ

 24 158 عرافاأل َّٱ...ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻُّ

 24 11 التوبة َّ  ڻڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻُّ

 28 60 التوبة َّٱ...يي ىي ني مي  زي ريُّ

 29 71 التوبة َّٱ...ملىل يك  ىك مك لكُّ

 28 103 التوبة َّٱ...ين ىن نن من زن رن ممُّ

 58 27 األنفال َّٱ...ٰذ يي ىي مي  خي حي جيُّ

 55 85 هود َّٱ...يف يثىف ىث نث مث  زثُّ

 19 101 هود َّٱ...ڃڄ  ڄ  ڄ    ڃ  ڄُّ
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 14 9 النحل َّٱ...ڄڦ  ڦ  ڦ  ڦ ڤ ڤُّ

 72 53 النحل َّهن من خن حن جن مم حمخم جم هل  مل خل حلُّ

 29 59-58 النحل َّٱنئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍُّّ

 21 89 النحل َّٱ...ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ُّ

 29 97 النحل َّٱ...يق ىق يف ىف  يث ىث نث مث زثُّ

 22 9 اإلسراء َّٱ...ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ُّ

 27 20 اإلسراء َّٱ... رب يئ ىئنئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُُّّ

 61،  27 29 اإلسراء َّٱ...ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿُّ

 66 35 اإلسراء َّٱ...مض خض حض جض مص خص حصُّ

 72 67 اإلسراء َّٱ...يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّ

 26 7 الكهف َّٱ...نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َُّّ

 21 76-75 طه َّٱ...جي ٰه  مه جه هن منُّ

 23 92 األنبياء َّٱٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿڀ  ٺ   ُّ

 69 51 املؤمنون َّٱ...جئحئ يي ىي ني مي زي ريُّ

 23 60 املؤمنونَّ  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّ

 84 110-109 املؤمنون َّٱ...مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُُّّ

 65 31-30 النور َّٱ...ىت نت مت زت رت يب ىبُّ
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 65 31 النور َّٱ...يي ىي ني  ميزي ري ٰى ينُّ

 13 33 الفرقان َّٱمم خم حم جم يل ىل مل خلُّ

  27 67 الفرقان َّٱ...هل مل خل حل  جل مك لكُّ

 55 183-181 الشعراء َّٱ....مه جه هن  من خن حنُّ

 72 62 النمل َّٱ...جس مخ  جخ مح جح مج حجُّ

 19 13 لقمان َّٱ....ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤُّ

 60 19 لقمان َّٱ....جي ٰه مه ٱُّ

 15 32 لقمان َّٱ...ک  گ  گ   گ  گ  ڳُّ ٱ

 65 59 األحزابٱَّٱ....مي زي ري ٰى ين ىن ننُّ

 15 32 فاطر َّٱٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ   ٹ ٱُّ

 25 38 الشورى َّٱجض ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱُّ

 81 11 حقافاأل َّٱ...خض حض جض مص خص حص مس خس  حس جس مخُّ

 23 10 احلجرات َّٱۉ  ې   ې  ې  ۉۈ  ٴۇ  ۋ       ۋ  ۅ  ۅُّ

 24 13 احلجرات َّٱ...ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چُّ

 27 15 احلجرات   َّ..مت خت حت جت هب مب خب حب جبُّ

 55 9-7 الرمحن َّٱ...يف ىف يث ىث ٱُّ

 64 11-9 اجلمعة َّٱ... مم خم حم جم يل ىل مل خلُّ

 21 4 قلمال َّٱں ڱ ڱ ڱُّ
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 72 12-10 نوح   َّٱ...مك لك خك حك جك مقُّ

 27 12 نوح َّٱمن خن حن جن يم  ىم مم خم حمُّ

 71 16 اجلن َّٱىي مي خي حي جي يه ىهُّ

 20 41-40 النازعات َّٱائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئُّ

 47،  43 11-10 االنفطار َّٱڇ  ڇ  ڇُّ

 43 19 نفطاراال َّٱھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭُّ

 81، 68، 47 6-1 املطففني َّڭ  ۇ  ُّ

 75،49 17-7 املطففني َّٱ  ٻ  ٻ      ٻ   ٻ  پ  ُّ

 49، 47 28-18 املطففني َّٱڳ   ڳ  ڱ        ڱ  ڱ  ڱُّ

 84،83،28 32-29 املطففني َّٱحم جم هل مل خل حل  جل مكُّ

 83 36-34 طففنيامل َّٱحم جم يل ىل مل خل ٱُّ

 49 7 االنشقاق َّٱ...چ  چ   چ   ڇ چُّ

 31 13 البلد َّٱمج حجُّ

 20 10-7 الشمس َّٱڦ  ڦ ڄ ڄُّ

 26 7-6 العلق َّٱجت هب  مب خبُّ

 27 3-2 اهلمزة َّٱيي ىي مي خيُّ

 55 5-4 املاعون َّٱنئ مئُّ

 55 6 املاعون َّٱزت رت يبُّ
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 27 2 املسد َّٱىك  مك لك اك يق ىقُّ
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 فهرس اآلاثر
رف احلديثط  الصفحة الراوي 

 64 هريرة أيب عن وأبغض البالد إىل هللا أسواقها أحب البالد إىل هللا مساجدها،

 33 عبد هللا بن عباس آخر ما أنزل مبكة سورة املطففني

 66 عن أيب موسى إذا مرَّ أحدكم يف مسجدان أو يف سوقنا ومعه نبل  

 55 حذيفة بن اليمان إن الرجل ليخفف ويتم وحيسن

 71 األنصارية خولة عن ح قّر  ب غ رْي   اللَّ   م ال   يف   يـ ت خ وَّض ون   ج اال  ر   إ نَّ   

 34 أبو هريرة انتهيت إليه وهو يقرأ يف صالة الصبح يف الركعة األوىل

 ف صَّل يف ر كعة
 34 عبد هللا بن مسعود إين أقرأ امل

 37 سعبد هللا بن عبا أول سورة نزلت على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

 42، 40 عبد هللا بن عباس (ل ْلم ط فّ ف ني   و ْيل  ) ابملدينة نزل ما أول

 70 هريرة أيب عن طيبا إال يقبل ال طيب هللا إن الناس، أيها

 67 حكيم بن حزام البيعان ابخليار ما مل يتفرقا

 66 هللا عبد بن جابر عن رحم هللا رجال  مسحا  إذا ابع وإذا اشرتى وإذا اقتضى

 52 عبد هللا بن عمر فالن بين مسجد الفرس يب طفف

 67 عن عائشة كان يستعيذ يف صالته كثريا  من املأمث واملغرم
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 65 عن عائشة مل يكن فاحشا  وال متفحشا  وال سخَّااب  يف األسواق

 40،  37 عبد هللا بن عباس ملا قدم النيب صلى هللا عليه وسلم املدينة

 61 عبدهللا بن عباس طٌّ م ا ع ال  م قت صد  ق  

 67 عن عائشة ما من امرأة تضع ثياهبا يف غري بيت زوجها

 64 عبد هللا بن عمر من قال حني يدخل السوق ال إله إال هللا وحده ال شريك له

 33 عبد هللا بن عباس نزلت سورة املطففني مبكة

 71  هللا عبد بن جابر عن سحت من نبت حلم اجلنة يدخل ال إنه! عجرة بن كعب  اي

 70 عبد هللا بن عمر هبن ابتليتم إذا مخس املهاجرين معشر اي
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 املصادر واملراجع
 لقرآن الكرمي.ا (1
 غريب يف النهاية السعادات أبو الدين جمد ،حممد بن حممد بن حممد بن املبارك ابن األثري، (2

 بريوت: املكتبة الطناحي د. ط،) حممد حممود - الزاوى أمحد طاهر: حتقيق ،واألثر احلديث
 م(.1979 - هـ1399 ، - العلمية

 -هـ 1401، د. ط، ) د.م: دال اجليل، املعجم االقتصادي االسالميأمحد الشرابصي،  (3
 م( .1981

حتقيق: السيد أبو  ،مسند أمحد بن حنبلأمحد بن حممد بن حنبل الشيباين، أبو عبد هللا،  (4
 م(.1998ـ  هـ1419، )بريوت: عامل الكتب، 1املعاطي النوري، ط

 http://tafsir.net:  املوقع رابط ،التفسري أهل ملتقى أرشيف (5
 : مكت بة الرايض ،)1، طصحيح الرتغيب والرتهيباأللباين ، حممد انصر الدين األلباين،   (6

عارف
 
 م (. 2000 - هـ 1421 والتوزْيع، ) ل لن ْشر   امل

 األشقودري الرمحن، عبد آدم، أبو بن جنايت بن نوح احلاج بن الدين، انصر األلباين، حممد (7
 املعارف ، )الرايض: مكتبة1، طوفوائدها فقهها من وشيء الصحيحة األحاديث سلسلة

  م( 1995 - هـ 1415)  والتوزيع، للنشر

 الرمحن األشقودري عبد أبو آدم، بن جنايت بن نوح احلاج بن الدين، انصر األلباين، حممد (8
 والتوزيع، للنشر الصميعي دار ، )الرايض:1، طحبان ابن زوائد إىل الظمآن موارد صحيح
 م(. 2002 - هـ 1422

 العظيم القرآن تفسري يف املعاين روح،  الدين شهاب احلسيين هللا، عبد بن األلوسي، حممود (9
 1415 ،العلمية الكتب دار ، ) بريوت:1عطية، ط الباري عبد علي: ، حتقيقاملثاين والسبع

 هـ(.
 أمور من املختصر الصحيح املسند اجلامع عبدهللا، اجلعفي، أبو إمساعيل بن البخاري، حممد (10

، 1الناصر،ط انصر بن زهري حممد: ،حتقيق وأايمه وسننه وسلم عليه هللا صلى هللا رسول
 هـ(.1422النجاة،  طوق )د.م، دار

http://tafsir.net/
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 يف التنزيل معاملالشافعي،  حممد أبو ة،السن الفراء حميي بن حممد بن مسعود بن البغوي، احلسني (11
 1420 العريب، الرتاث إحياء ،) بريوت: دار1املهدي، ط الرزاق عبد:  حتقيق ،القرآن تفسري

 هـ(.
 اآلايت تناسب يف الدرر نظم ،بكر أيب بن علي بن الرابط حسن بن عمر بن البقاعي، إبراهيم (12

 (.اإلسالمي د.ت  الكتاب ، د.ط، )القاهرة: داروالسور
 شهاب العباس عثمان أبو بن قامياز بن سليم بن إمساعيل بن بكر أيب بن البوصريي، أمحد (13

 املنتقى حممد: ، حتقيقماجه ابن زوائد يف الزجاجة مصباح،  الشافعي الكناين الدين
 هـ(. 1403العربية،  ،) بريوت: دار2الكشناوي، ط

شعب اإلميان، ، بكر أبو اخلراساين، ردياخل ْسر ْوج   موسى بن علي بن احلسني بن أمحد، البيهقي (14
 1423، )الرايض، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، 1، طحامد احلميد عبد العلي عبدحتقيق: د. 

 (.م 2003 - هـ
ردي موسى بن علي بن احلسني بن أمحد، البيهقي (15 ،  دالئل النبوة ،بكر أبو اخلراساين، اخل ْسر ْوج 

 م (. 1988 - هـ 1408 العلمية الكتب )د.م: دار، 1قلعجي، ط املعطي عبد. د: حتقيق
ردي موسى بن علي بن احلسني بن أمحد ،البيهقي (16 السنن  بكر، أبو اخلراساين، اخل ْسر ْوج 

 - هـ 1424 العلمية، الكتب دار ، )بريوت:3ط عطا، القادر عبد حممد: حتقيق ،الكربى
 (.م 2003

 ، حتقيقالرتمذي سنن الضحاك، بن موسى بن س ْورة بن عيسى بن حممد عيسى، أبو الرتمذي، (17
 يف املدرس عوض عطوة الباقي وإبراهيم عبد فؤاد شاكر وحممد حممد وتعليق، أمحد

 م(. 1975 - هـ 1395احلليب،  البايب مصطفى ومطبعة مكتبة شركة ،)مصر،3األزهر،ط
 العلي لكالم التفاسري ، أيسر بكر أبو جابر بن القادر عبد بن موسى بن اجلزائري، جابر (18

 العلوم السعودية، مكتبة العربية اململكة املنورة، ، )املدينة5الكبري، ط
  م(2003/هـ1424واحلكم،

 لعلوم التسهيلالقاسم ،  الغرانطي، أبو الكليب هللا، عبد بن حممد بن أمحد بن ابن جزي، حممد (19
األرقم،  أيب بن األرقم دار ، ) بريوت،  شركة1اخلالدي، ط هللا عبد ، حتقيق الدكتورالتنزيل
 هـ(. 1416
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، )املكتب 3، طزاد املسري يف علم التفسريابن اجلوزي، عبد الرمحن بن علي ، أبو الفرج،  (20
 م(.1984-هـ1404اإلسالمي، 

الفرج املعروف اببن  أبو الدين ، مجال اجلوزي حممد بن علي بن الرمحن ابن اجلوزي، عبد (21
احلديث،  )القاهرة، دار علي، د.ط، بن أمحد: حتقيقصفة الصفوة اجلوزي، 

 م(.2000/هـ1421
، حتقيق: الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية،  اجلوهري نصر أبو ،محاد بن إمساعيل اجلوهري، (22

 (.م1987 - هـ 1407العلم للماليني،  دار ، )بريوت:4، طعطار الغفور عبد أمحد
 ،هللا عبد أبو الطهماين لضيبا احلكم بن ن عيم بن محدويه بن حممد بن هللا عبد بن حممد ،احلاكم (23

 )بريوت: ،1، طعطا القادر عبد مصطفى: حتقيق، املستدرك على الصحيحني ،النيسابوري
 م(.1990 – هـ1411 ،دار الكتب العلمية

، الب سيت الدارمي، حامت، أبو التميمي، م ْعبد ، بن معاذ بن أمحد بن حبان بن حممد، حبانابن  (24
، )املنصورة، 1، طابراهيم على مرزوق، حتقيق: األقطار فقهاء وأعالم األمصار علماء مشاهري

 (.م 1991 - هـ 1411دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، 
، الب سيت الدارمي، حامت، أبو التميمي، م ْعبد ، بن معاذ بن أمحد بن حبان بن حممد ،حبانابن  (25

 الفارسي بلبان بن يعل الدين عالء أمري ، ترتيب:حبان ابن صحيح تقريب يف اإلحسان
 (.م 1988 - هـ 1408مؤسسة الراين،  ، )بريوت:1حتقيق: شعيب األرانووط ، ط

 العبيكان، ، )د.م: مكتبة1، ط الشرعية املقاصد علمي، اخلادم خمتار بن الدين نوري،  اخلادم (26
 .)م2001 -هـ1421

 الفكر هرة: دار، د.ط، )القاللقرآن القرآين التفسري، اخلطيب يونس الكرمي عبد، اخلطيب (27
 د.ت(. العريب،

ْستاين ،األزدي عمرو بن شداد بن بشري بن إسحاق بن األشعث بن سليمان ،داودأبو  (28 ج   ،السّ 
 الرسالة دار)بريوت:  ،1، طبللي قره كام ل  حم مَّدو  األرنؤوط شع يب: قيقحن ،داود أيب سنن

 (.م 2009 - هـ 1430 ،العاملية
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  سري أعالم النبالء،،  ق امْياز بن عثمان بن أمحد بن حممد هللا عبد أبو الدين مشس، الذهيب (29
، )د.م، مؤسسة الرسالة، 3، ط األرانؤوط شعيب الشيخ إبشراف احملققني من جمموعةحتقيق: 
 (.م 1985/  هـ 1405

 نقد يف االعتدال ميزان،  ق امْياز بن عثمان بن أمحد بن حممد هللا عبد أبو الدين الذهيب، مشس  (30
 هـ 1382  والنشر، للطباعة املعرفة ،) بريوت: دار1البجاوي، ط حممد علي: قيق، حتالرجال

 م(. 1963 -
 عبدحتقيق:  معجم مقايس اللغة ،، احلسني أبو ، القزويين زكرايء بن فارس بن أمحد ،الرازي (31

 (.م1979 - هـ1399د.ط، )د.م دار الفكر،  هارون حممد السالم
 مفاتيحالدين ،  هللا، فخر عبد أبو التيمي، احلسني بن احلسن بن عمر بن الرازي، حممد  (32

 هـ(. 1420،  العريب الرتاث إحياء ) بريوت، دار ،3طالكبري،  التفسري أو الغيب
 صفوان: ، حتقيقالقرآن غريب يف املفرداتالقاسم،  حممد أبو بن األصفهاين، احلسني الراغب (33

 هـ(. 1412 لشامية،ا الدار القلم، بريوت، دار ،) دمشق1الداودي، ط عدانن
 للكتاب العاملية ، )د.م: الدار2، طالشاطيب اإلمام عند املقاصد نظرية ،أمحد الريسوين (34

 م(.1992 - هـ 1412 اإلسالمي،
 ، )دمشق، دار2،طواملنهج والشريعة العقيدة يف املنري التفسريمصطفى،  بن وهبة الزحيلي، د (35

 هـ(. 1418 املعاصر، الفكر
 البايب عيسى ، )د.م، مطبعة3،طالقرآن علوم يف العرفان مناهل العظيم، دعب الزيْرقاين، حممد (36

 وشركاه، د.ت(. احلليب
، لقرآنالربهان يف علوم ا ، الدين بدر ،هللا عبد أبو هبادر بن هللا عبد بن حممد، الزركشي (37

 احلليب الباىب عيسى العربية الكتب إحياء دار ، )د.م:1، طإبراهيم الفضل أبو حممدحتقيق: 
 (.م 1957 - هـ 1376 ، وبريوت: دار املعرفة،وشركائه

دار العلم  ، )دم:15، طاألعالم، الدمشقي ، علي بن حممد بن حممود بن الدين خري ،الزركلي (38
 (.م 2002للماليني، 
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 الواقعة واآلاثر األحاديث خريج حممد، أبو الدين مجال حممد بن يوسف بن هللا الزيلعي، عبد (39
 ، خزمية ابن دار السعد، )الرايض:  الرمحن عبد بن هللا عبد: حتقيق ،1، طالكشاف تفسري يف

 هـ(.1414
، الصحاح خمتار،  الرازي احلنفي القادر عبد بن بكر أيب بن حممد هللا عبد أبو الدين زين (40

 م1999/  هـ1420العصرية، ،) بريوت: املكتبة5حممد،ط الشيخ يوسف: حتقيق
 املناوي مث احلدادي بن علي بن العارفني اتج بن رؤوفال بعبد املدعو حممد العابدين، زين (41

 اخلالق عبد 38 الكتب ،) القاهرة، عامل1، طالتعاريف مهمات على التوقيف القاهري،
 م(.1990-هـ1410ثروت،

 حممود. د: ، حتقيقالكربى الشافعية طبقات ، الدين الدين اتج تقي بن الوهاب السبكي، عبد (42
 والنشر للطباعة ، )د.م:هجر2احللو،ط حممد الفتاح عبد. د الطناحي، حممد

 هـ(.1413والتوزيع،
 مجال الدين، علم احلسن، أبو الشافعي، املصري الصمد عبد بن حممد بن السخاوي، علي (43

بريوت :  - ، )دمشق1خرابة، ط حمسن. د - العطيَّة مروان. د: ، حتقيقاإلقراء وكمال القراء
 (.م 1997 - هـ 1418 ، للرتاث املأمون دار

الطبقات   ،هللا عبد أبو ،البغدادي البصري، ابلوالء، اهلامشي منيع بن سعد بن حممد، سعدابن  (44
 - هـ 1410، )بريوت، دار الكتب العلمية، 1، طعطا القادر عبد حممد: حتقيق، الكربى
 (.م 1990

 مكال  تفسري يف الرمحن الكرمي تيسري السعدي، هللا عبد بن انصر بن الرمحن السعدي ، عبد (45
 2000- هـ1420الرسالة،   ،) د.م، مؤسسة1اللوحيق، ط معال بن الرمحن عبد: ، حتقيقاملنان

 م(.
 هـ(. 1424  السالم دار ،) القاهرة:6التفسري، ط يف ، األساس حّوى سعيد (46
 هـ(. 1412   الشروق ،) بريوت:دار17، طظالل القرآن،  قطب سيد (47
الفكر،  ، د.ط، )بريوت : داراملنثور الدر الدين، جالل بكر، أيب بن الرمحن عبد السيوطي، (48

  د.ت(.
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 مشهور عبيدة أبو: احملقق، املوافقات الغرانطي اللخمي حممد بن موسى بن إبراهيم، الشاطيب (49
 م(1997 /هـ1417عفان،  ابن ،)د.م: دار1سلمان، ط آل حسن بن

 يف البيان أضواءالشنقيطي،  اجلكين القادر عبد بن املختار حممد بن األمني الشنقيطي ، حممد (50
 هـ  1415بريوت،  والتوزيع والنشر للطباعة الفكر لبنان، دارابلقرآن، د.ط، )  القرآن إيضاح

 مـ(. 1995 -
 والنشر، للطباعة الصابوين القاهرة: دار ،)1، طالتفاسري صفوةالصابوين،  علي حممد الصابوين، (51

 م(.  1997 - هـ 1417
 فضائل،  الرازي البجلي الضريس يسار بن حيىي بن هللا عبد أيوب أبو بن ابن الضريس، حممد (52

سورية:  – بدير )دمشق غزوة: ، ط، حتقيقابملدينة أنزل وما مبكة القرآن من أنزل وما القرآن
 م(. 1987 - هـ 1408 الفكر، دار

 الكبري املعجمالقاسم،  أبو الشامي، اللخمي مطري بن أيوب بن أمحد بن الطرباين، سليمان (53
 تيمية،د.ت(. ابن مكتبة ، )القاهرة:2السلفي، ط اجمليد عبد بن محدي: حتقيق

، 1، طجممع البيان يف تفسري القرآنالطربسي، الفضل بن احلسن أبو علي أمني اإلسالم ،  (54
 هـ(.1427)بريوت: داراملرتضى،

جامع البيان يف أتويل الطربي، حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي، أيب جعفر ،  (55
 م(.2000-هـ 1420، ) بريوت: مؤسسة الرسالة، 1، حتقيق: أمحد حممد شاكر، طآنالقر 

الطحاوي، أمحد بن حممد بن سالمة بن عبد امللك بن سلمة األزدي احلجري املصري، أبو  (56
 1415الرسالة، ، )د.م: مؤسسة 1حتقيق: شعيب األرنؤوط، طشرح مشكل اآلاثر، جعفر، 

 م(.1494هـ، 
 هنضة دار ،) القاهرة:1، طالكرمي للقرآن الوسيط التفسرياوي، طنط سيد طنطاوي، حممد (57

 م(1997 والتوزيع، والنشر للطباعة مصر
 م فيت، قّدم له: «احلاضر العصر وحىت اإلسالم صدر من» املفسرين معجمعادل نويهض،   (58

 مجةوالرت  للتأليف الثقافية نويهض مؤسسة ، )بريوت:3، طخالد حسن الشَّْيخ اللبنانية اجلمهورية
 (.م1988 - هـ1409، والنشر
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 الشريعة مقاصد ، التونسي عاشور بن الطاهر حممد بن حممد بن الطاهر حممد ابن عاشور، (59
 والشؤون األوقاف اخلوجة، ) قطر: وزارة ابن احلبيب حممد: ، د. ط، احملققاإلسالمية
 م(. 2004 - هـ1425اإلسالمية،

د.  التحرير والتنوير،التونسي،  عاشور بن طاهرال حممد بن حممد بن الطاهر حممد ابن عاشور، (60
 م(. 1984للنشر، التونسية تونس: الدار ط )

 معرفة يف االستيعاب عمر، الرب، أبو عبد بن حممد بن هللا عبد بن الرب، يوسف ابن عبد (61
 م( 1992 - هـ 1412اجليل، ،) بريوت، دار1البجاوي، ط حممد علي: ، حتقيقاألصحاب

 الوطن، د.ت. دار ، )د.م،1األخالق،ط مكارمالعثيمني،  حممد بن صاحل بن العثيمني، حممد (62
 الدمشقي، السلمي احلسن بن القاسم أيب بن السالم عبد بن العزيز السالم ، عبد عبد بن العز (63

 خالد إايد: ، احملققاملقاصد اختصار يف الفوائدالعلماء،  بسلطان امللقب حممد، أبو الدين، عز
 هـ(.1416املعاصر، الفكر ر)دمشق: دا1الطباع ، ط

 الدمشقي، السلمي احلسن بن القاسم أيب بن السالم عبد بن العزيز السالم ، عبد عبد بن العز (64
 طه ، حتقيق:األانم مصاحل يف األحكام قواعد العلماء، بسلطان امللقب حممد، أبو الدين، عز

 م(. 1991 - ـه 1414 األزهرية، الكليات القاهرة: مكتبة سعد، د.ط، ) الرؤوف عبد
 احلسن بن القاسم أيب بن السالم عبد بن العزيز عبد الدين عز حممد ، أبو السالم عبد بن العز (65

 لتفسري اختصار وهو) القرآن تفسري،  العلماء بسلطان امللقب الدمشقي، السلمي
 /هـ1416حزم،  ابن ، ) بريوت، دار1الوهيب، ط إبراهيم بن هللا عبد: ، حتقق(املاوردي
 (.م1996

 يف اإلصابة ، الفضل العسقالين، أبو حجر بن أمحد بن حممد بن علي بن العسقالين، أمحد (66
 ، )بريوت، دار1معوض، ط حممد وعلى املوجود عبد أمحد عادل: ، حتقيقالصحابة متييز

 هـ(. 1415العلمية، الكتب
 احملرريب،  احملار  حممد أبو األندلسي متام بن الرمحن عبد بن غالب بن احلق ابن عطية، عبد (67

 ،) بريوت: دار1حممد، ط الشايف عبد السالم عبد: ، احملققالعزيز الكتاب تفسري يف الوجيز
 هـ(. 1422العلمية،  الكتب
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، ) د.م:دار الغرب 5، طومكارمها اإلسالمية الشريعة مقاصد عالل الفاسي، (68
 م(1993اإلسالمي،

حتقيق:  مستخرج أيب عوانة،راييين، يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم النيسابوري اإلسف ،عوانةأبو  (69
 م(.1998 -هـ1419، )بريوت: دار املعرفة، 1أمين بن عارف الدمشقي، ط

 أمحد دكتور: حتقيق ،األدب ديوان معجم إبراهيم، أبو احلسني، بن إبراهيم بن الفارايب، إسحاق (70
 - ـه 1424والنشر، والطباعة للصحافة الشعب دار )القاهرة: مؤسسة د.ط،  عمر، خمتار

 م(. 2003
،  )دار الكتب 1، حتقيق  عبد احلميد هنداوي، طكتاب العنيالفراهيدي، اخلليل بن أمحد ،  (71

 م(.2003-هـ1424العلمية، 
مكتب حتقيق الرتاث يف حتقيق: ، القاموس احمليطحممد بن يعقوب، جمد الدين، الفريوز آابدي،  (72

 .م(2005هـ/1427مؤسسة الرسالة،د.م: )، 8ط، مؤسسة الرسالة
، د.ط، الكبري الشرح غريب يف املنري املصباح العباس، أبو علي بن حممد بن الفيومي، أمحد (73

 العلمية، د.ت(. )بريوت: املكتبة
، ) د.م، دار الشروق، 3، طنتعامل مع القرآن العظيم كيف القرضاوي، يوسف عبد هللا، (74

 م(.2000 -هـ 1421
، حتقيق: د/عبد هللا بن عبد حكام القرآناجلامع ألالقرطيب، حممد بن أمحد، أبو عبد هللا،   (75

 م(.2006-هـ1427، )مؤسسة الرسالة، 1احملسن الرتكي، ط
: حتقيق القشريي، تفسري اإلشارات لطائف،  امللك عبد بن هوازن بن الكرمي عبد القشريي، (76
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