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َوزِنُــوا  ِإَذا ِكْلتُــْم  اْلَكْيــَل  ﴿َوَأْوُفــوا 

ــٌر  َخيـْ َذلِــَك  اْلُمْســَتِقيِم  ِبْلِقْســَطاِس 

َوَأْحَسُن َتِْويًل ﴾ )اإلسراء 36(

شرح الكلمات:
واكتالَــه  الطعــاَم كيــاًل  الكيــل: كاَل 
مبعــى واحــد. واكتالــوا علــى الناس أي 
اكتالــوا منهــم ألنفســهم. قــال ثعلــب 
معناه: ِمن الناس. وقال غريه: اكتلُت 
عليــه أخــذُت منه. يقال: كال املعطي 
واكتال اآلخُذ، وكاَله طعاًما وكاَل له. 
والكيــل وامِلْكيَــل: مــا ِكيــَل بــه، حديًدا 
كان أو خشًبا. وكاَل الدراهم: َوزََنا. 

كل ما ُوزَِن فقد كيل )التاج(.
ــَوُم املوازيــن.  الِقســطاس: امليــزاُن؛ وَأقـْ

وقيل: هو ميزان العدل )األقرب(.

التفسري: 
يف اآلية السالفة أوصاان هللا  أبداء 
احلقوق، وهنا أيًضا قد آاتان أمرًا مماثاًل 
ملــا ســبق، وقــال: كمــا قــد أمرانكم برد 
أمــوال اليتامــى إليهــم، كذلــك أنمركــم 
بــرّد احلقــوق ألصحاهبــا يف املعامــالت 

األخرى الي تتم بينكم.
ونبه بقوله تعاىل ﴿ذلك خرٌي وأحسُن 
خــري  العمــل  هــذا  أن  علــى   ﴾ أتويــالً
التاجــر  أن  ذلــك  وُدنيــا.  ِدينًــا  لكــم 
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الــذي يعلَــم النــاُس أنــه ينقــص املكيال 
ال بــد أن تصــاب جتارتــه ابلكســاد يف 
نايــة املطــاف. وكذلك احلال ابلنســبة 
لألمــة الــي ال تراعي الصدق والســداد 

يف معامالهتا.

ْقــُف َمــا َلْيَس َلَك ِبِه ِعْلٌم ِإنَّ  ﴿َوَل تـَ

ــْمَع َواْلَبَصــَر َواْلُفــَؤاَد ُكلُّ ُأوَلِئَك  السَّ

َكاَن َعْنُه َمْسُئوًل﴾ )37(

شرح الكلمات:
ــرَه يقُفــو: َتِبَعــه. قفــا  ْقــُف: قفــا أَثـَ ل تـَ

رَه به )األقرب(. فالاًن أبمٍر: آثـَ

التفسري:
مــا  ْقــُف  تـَ تعــاىل ﴿ال  قولــه  أن  اعلَــْم 
ليــس لــك بــه علــٌم﴾ ليــس نيًــا عــن 
تصيــل العلــوم اجلديــدة أو عــن القيام 
منــه  املــراد  وإمنــا  املبتكــرة،  ابلبحــوث 
أال تســيئوا الظــن وال تّتهمــوا اآلخريــن 
ذلــك  أجــل  ومــن  وتبــنّيٍ؛  تــرٍّ  دومنــا 
الظــن،  ســوء  مســببات  بعدهــا  ذَكــر 
أعــي اأُلذن والعــني والقلــب. فأحيــااًن 
يسمع املرء شيًئا عن غريه، وبناًء على 
مــا مسعــه يبــدأ يف معاداتــه دومنــا تقيق 
وفحــص؛ أو يــرى حــادًث ما ويســتنتج 
منــه اســتنتاًجا خاطئًــا دون أن يكلّــف 

نفســه عنــاء التحــري، فقــد يكــون ملــا 
وُيســّوغه.  يــرِّره  مــا  خطيئــًة  اعتــره 
البعــض  قلــوب  يف  يتولــد  وكذلــك 
أفــكار ســيئة عــن اآلخريــن مــن دون 
أن يســمعوا أو يــروا منهــم شــيًئا. وهللا 
تعــاىل ينهــاان هنــا عــن كل تلك األمور 
ويقول: ال جترُوا وراء الظنون السيئة.

دواعــي  أكــر  هــي  اأُلذن  أن  واعلــم 
يســيئون  النــاس  فــإن  الظــن،  ســوء 
الظــن ابآلخريــن عموًمــا بنــاء علــى مــا 
يسمعون، ومن أجل ذلك ذكر األذن 
قبــل املســببات األخــرى. وتليهــا العني 
درجًة، ولذلك ذكرها يف املقام الثاين. 
مث ذكــر القلــب، ألن أســوأ النــاس ظنًّــا 
مــن ال يســمع أي شــيء ضــده، كمــا 
ال يــرى أي أمــر مريــب، وإمنــا خيتلــق 
مــن عنــد نفســه مــا يســيء بــه الظــن 
ابآلخرين فُيبغضهم. ولكن مبا أن هذا 

النــوع مــن الظــن قليــل الوجــود لذلــك 
املصابــني  هنــا يف األخــري، ألن  ُذكــر 
ابألمــراض اخلطــرية يكونــون أقلَّ عدًدا 

من املرضى العاديني دوًما.
أمــا قولــه تعــاىل ﴿إن الســمع والبصــر 
والفــؤاد﴾ فقــد نبّــه بــه إىل أن املــرء لــن 
ُيسأل عن اعتدائه على أموال اآلخرين 
وأنفسهم فقط، بل سُيسأل أيًضا عما 
انلــه مــن أعراضهــم وكرامتهــم. فلــو أن 
اأُلذن اســتمعْت عــن الغــري مــا ال حيــّل 
هلا مساعه فسُتسأل عنه. ولو أن العني 
رأت مــن الغــري مــا ال حيــّل هلــا رؤيتــه 
فسُتســأل عنــه. ولــو أن القلــب محــل 
عن غريه ما ال حيل لـــه محله فسُيسأل 

عنه. 
أخالقيًــا  تعليًمــا  هنــا  هللا  آاتان  لقــد 
ا لــو التــزم بــه املــرء ملــا بقــي  ســامًيا جــدًّ
فيه أي نوع من الرجس والدرن. على 
علــى  قراراتــه  يعتمــد يف  أال  اإلنســان 
الظــن، وإمنــا علــى العلــم واليقــني. إن 
القلــب  أو  العــني  أو  الســمع  شــهادة 
علــى  جيــب  بــل  تكفــي،  ال  وحدهــا 
بــكل  األمــر  يتحــرّى  أن  اإلنســان 
اإلمكانيــات املتاحــة قبــل أخذ القرار. 
ومن أجل ذلك قال اإلمام أبو حنيفة 
إذا  الشــهرية:  - رمحــه هللا - مقولتــه 
كان هنــاك تســعٌة وتســعون احتمــااًل 
لكفــر شــخص واحتمــاٌل واحد إلميانه 

ذلــك أن التاجر الذي يعَلم 

النــاُس أنه ينقــص املكيال ال بد 

أن تصــاب تجارته بالكســاد يف 

نهاية املطاف. وكذلــك الحال 

بالنســبة لألمة التي ال تراعي 

الصــدق والســداد يف معامالتها.
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فال تكّفروه.*
ولكن ال يعي هذا القول احلكيم، كما 
يزعم بعض احلمقى، أنه إذا كانت يف 
أحــد النــاس 99 وجًهــا شــرعيًّا للكفــر 
وجــوه  أن  ذلــك  تكّفــروه.  ال  فأيًضــا 
أو  ســبعة  مــن  أكثــر  ليســت  الكفــر 
مثانيــة: الكفــر ابهلل، ومالئكته، وكتبه، 
ورســله، والدعاء، والقدر والبعث بعد 
املوت. فلو فّسران هذه املقولة أبنه إذا 
كانــت يف أحــد 99 وجًهــا للكفر فال 
تكّفروه أيًضا.. فلن ميكن حىت اعتبار 

امللحد كافرًا.

ِإنَّــَك  َمَرًحــا  اْلَْرِض  َتْــشِ ِف  ﴿َوَل 

ُلــَغ اْلِبَــاَل  بـْ لَــْن َتْــِرَق اْلَْرَض َولَــْن تـَ

ُطوًل﴾  )38(
 

شرح الكلمات: 
َمَرًحا: َمرَِح الرجُل َمرًَحا: اشتّد فرُحه 
ــَر  ونشــاُطه حــىت جــاوَز القــدَر وتبختـَ

واختال )األقرب(.
لن َتِرق: خرَق الثوَب: مزّقه فتمزَّق. 
خرَق املفازَة: قَطعها حىت بَلغ أقصاها 

)األقرب(.

التفسري:
حــول  يــدور  احلديــث  هنــا كان  إىل 
األخــالق الــي هلــا صلــة ابهلل تعاىل أو 
أبانس آخريــن، أمــا اآلن فقــد تــدث 
القــرآن عــن األخــالق الــي هــي ذات 
ِمــن  عــّز  فقــال  نفســه،  ابملــرء  صلــة 
قائل: إذا كنت أيها اإلنســان متحّلًيا 
ســبًبا  جتعلهــا  فــال  احملاســن  ببعــض 
للزهو والكرايء، ألن هذا ســيحرِمك 
اخلرياِت، ولن تقدر على إحراز املزيد 
من التقدم؛ ألن املتكر يفكر أنه قد 
بلــغ أوَج الكمــال، وابلتايل حُيرَم املزيَد 

من الرقي.
جناحــك،  أن  بذلــك    نبّــه  كمــا 
داخــل  حمــدود  جنــاح  آدم،  ابــن  اي 
علــى كل  اإلنســانية  القــدرة   نطــاق 
الــي  الفرحــة  إال  تفــرح  فــال  حــال؛ 
أنــك  ــْر  رة لإلنســان. وَتذكَّ هــي مقــدَّ
لــن تقــدر، رغــم كفاءاتــك وقدراتــك، 
علــى خــرق األرض، أي على اخلروج 
منهــا. يقــال: خــرق املفازَة أي قطَعها 
حــىت بلَــغ أقصاها، وهذا املعى نفســه 
ينطبق هنا، واملراد أنك لن تعيش إال 

يف هــذا العــال احملــدود، وأن إجنازاتــك 
أيًضــا حمــدودة علــى كل حــال؛ فــال 
مــع  عيشــك  جيعــل  مســلًكا  تســلك 
اآلخرين صعًبا. ويعرف الذين درســوا 
حيــاة املتكريــن عــن كثــب أن املتكــر 
ا. ذلــك أنــه  يعيــش عيشــًة مريــرة جــدًّ
مــن جهــة يعتــر نفَســه أعجوبــة مــن 
األعاجيب، ومن جهة أخرى يضطر 
للعيــش مــع بــي جلدتــه؛ فيظــل طيلــَة 
حياتــه يف صــراع مــع عواطفــه املتباينــة 
نفســه  العــذاَب  وتعيــش  املتضاربــة. 
الطبقــُة املثقفــة ابلثقافــة اإلجنليزيــة يف 
يــرون  حيــث  األايم،  هــذه  بلــدان يف 
أنم أفضل من إخوانم اهلنود، ولكن 
األوروبيني أيًضا ينظرون إليهم ابزدراء 
واحتقــار. إنــم مــن انحيــة ال يريــدون 
العيش مع أبناء جلدهتم، ومن انحية 
أخــرى ال يتلقــون ممــن يقّلدونــم إال 

الذل واهلوان. 
فاهلل تعاىل ينصح اإلنسان أبنه عائش 
بني أبناء جنســه ال حمالة، فينبغي أال 
عيَشــه  جتعــل  أفــكارًا  قلبــه  يف  ــَي  ُينمِّ

جحيًما.
أمــا قولـــه تعــاىل ﴿ولــن تبلــَغ اجلبــاَل 
ُطــوال﴾، فاعلــم أن مــن معــاين اجلبال 
ســيُد القــوم وعاملُهــم )األقرب(. وهذا 

هو املعى الذي ينطبق هنا. 
أن  بذلــك علــى    نّبهنــا هللا  لقــد 

املسألة  أن  ذكروا  »وقد  العبارة كاآليت:  *ونص 

وتسعون  تسع  هلا  كان  إذا  ابلكفر:  املتعلقة 
احتمااًل للكفر واحتمال واحد يف نفيه، فاأَلوىل 
للمفي والقاضي أن يعمل ابحتمال النفي، ألن 
اخلطأ يف إبقاء ألِف كافٍر أهوُن من اخلطأ يف إفناء 

مسلم واحد.« )شرُح الفقه األكر ص 197(
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أو  ُتنــال ابخلدمــة  إمنــا  القــوم  ســيادة 
العلــم. وخــادم القــوم وعاملهــم كالمهــا 
التواضــع،  يف  مثاليًّــا  منوذًجــا  يكــون 
القــوم  »ســيد  العــرب:  تقــول  كمــا 
خادُمهم.« أي أن ســيد القوم يكون 
خادمــا هلــم يف احلقيقــة. وكذلــك قــال 
هللا تعــاىل ﴿إمنــا خيشــى هللَا من عباده 
العلمــاُء﴾ )فاطــر: 29(.. أي كلمــا 
ازداد اإلنســان علًمــا ازداد خشــيًة هلل 
تعاىل. فاهلل تعاىل قد نبه اإلنسان أنك 
لن تنال سيادة القوم ابلتكر والغرور، 
َعــّد مــن علمائهــم، ألن التكــر  ولــن تـُ
قومــك،  وبــني  بينــك  يباعــد  ســوف 
كمــا ُيبِعــدك عــن هللا . فــإذا كنت 
طالَب عزة فاعلم أن غطرستك تضر 
بنفسك، ألنا ترمك مما ترومه. فال 
تتكر، بل انَفْع قومك مبا يف نفسك 
مــن خــري دنيــوي، فتكــون ســيًدا هلــم، 
وإذا كان فيــك أي خــري ديــي فاصنَــْع 
بــه املعــروف لقومــك، لتكــون حمبــواًب 

عند هللا تعاىل.
هذا النهي عن التكر يبلغ من الروعة 
حبيــث يســتحيل أن يقــدم أيُّ كتــاب 

مساوي نظريَه.

﴿ُكلُّ َذلِــَك َكاَن َســيُِّئُه ِعْنــَد رَبِّــَك 

َمْكُروًها﴾ )39(

شرح الكلمات:

سيُِّئه: السيِّئ: القبيُح )األقرب(.

التفسري: 
هــذه اجلملــة الوجيــزة قمــة يف البالغــة 
إانء.  يف  البحــَر  حصــرت  قــد  ألنــا 
يقــول هللا تعــاىل إن لألمــور املذكــورة 
شــر  وجوانــب  خــري  جوانــَب  أعــاله 
جوانبهــا  عــن  ننهاكــم  وإمنــا  أيًضــا؛ 
السيئة، وال ننهاكم عن احلسنة منها. 
مبعــى أنــه ليــس يف الدنيــا أي عمــل 
َعــدَّ ســيًئا علــى إطالقــه.  يـُ أن  ميكــن 
خــذوا مثــاًل توحيــد البــارئ، فاإلميــان 
بــه حســنٌة؛ ولكــن لــو أن أحــًدا جعل 
لنشــر  ســبًبا  هــذه  التوحيــد  عقيــدة 
الفساد يف األرض، وَسبَّ آهلَة األمم 
األخــرى، ألصبــح متســكه ابلتوحيــد 
أمرًا سيًئا. وابملثل فإن احرتام الوالدين 
حسنة، ولكن لو أن أحًدا أشرك ابهلل 
أو ظلَــم النــاس طاعــًة لوالديــه لصــار 
شــك  وال  ســيئة.  للوالديــن  احرتامــه 
أن القتــل ســيئة، ولكــن لــو أن أحــًدا 
جتنَّــبَ قتــل العــدو أثنــاء الدفــاع عــن 
الوطــن أو عنــد القصــاص الــالزم لُعــدَّ 
عــدُم قتلــه ســيئًة. مث إن االقــرتاب مــن 
أمــوال اليتامــى معصيــة، ولكــن لو أن 
أحــًدا ختلَّــى عــن محايــة هــذه األمــوال 
خوًفــا مــن وقوعه يف معصية التصرف 

اخلاطــئ فيهــا لــكان فعلــه هــذا ســيًئا. 
حســنة،  املعامــالت  يف  األمانــة  وإن 
ولكن لو أن أحًدا ترك كسب احلالل 
خمافــة اخليانــة يف معامالتــه لُعــّد عملــه 
الُقــوى الشــهوانية يف  ســيئة. وضبــط 
دائرهتــا احملــددة حســنة، ولكــن لــو أن 
أحًدا ختلى عن ممارستها كليًة واختار 
الرهبانية، أو مارس الشهوة يف حرام، 
فقــد أتــى معصيــة. وســوء الظن منكر 
لــو أن أحــًدا  مــن املنكــرات، ولكــن 
مــن احلــراس ظــن ابلنــاس خــريًا ومســح 
هلــم ابالقــرتاب ممــا ُأوكَل إليــه حراســُته 
الزهــو  وعــدم  ســيًئا.  عملُــه  العتُــر 
والتكــر حســنة، ولكــن لــو أن أحــًدا 
تواضــع يف موطــن يتطلــب الشــجاعة 

والبسالة ألتى عماًل سيًئا. 
نفقــه  أن  تعــاىل  هللا  يعظنــا  ولذلــك 
احلكمــة يف تعليماتــه، فنســتخدم كل 
قــوة مــن قــواان يف حملهــا املالئــم. إنــه 
تعاىل ال ينهاان عن االنتفاع من هذه 
امللكات، وإمنا مينعنا من اســتخدامها 

اخلاطئ. 
مــن  يبلــغ  لألعمــال  الشــرح  وهــذا 
عــدم  إن  حبيــث  والكمــال  الســمو 
إدراك اإلنســان هلــا هــو الــذي يــؤدي 
لَّهــم الذيــن  إىل املفاســد كلهــا. ومــا َأقـَ

يسلكون هذا الطريَق الوسط  !


