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  ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحيِم

جيب على كل مسلم ومسلمة تعلق بذمتهما اخلمس أو الزكاة 
شراء دورة من هذا التفسري سهم )يف سبيل اهلل( ويكو  مربًء 
 للذمة بقدر مثنه، سواء كا  اإلقتناء للذات أو الغري، ووجوب

 الشراء مشروط بعدم وجود تفسري أفضل منه، والعلم عند اهلل.
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  ِبسِْم َّللاهِ الرهحَْمنِ الرهحِيمِ 

  
 املقدمةاملقدمة

ً،،  لب احلكمة وطاحلمد هلل الذي جعل املعرفة  طاعة وأصـ
والقرآ  إماما، وهاديا، أنزله على نبيه األكرم حممد صلى اهلل عليه 
ــة       ــا م بالربوبيـ ــاد ا ـ ــا  وا عتقـ ــا اإلاميـ ــلم ليميسـ ــه وسـ وآلـ
والتوحيــد، ويرهــر الت ــديق بالقلــب علــى اللســا  وا ــوار   
بالتقيد بأحكام احلًل واحلـرام، وا رتقـاء يف مقامـات الـدين،     

ع عن الشوائب النفسـية كالشـهوة والغضـب، والطمـ      وا نقطا
والشـ  فكـا  موعـوع الربـا مـادة لًبـتًء يف عـامل األعمــال،        
وجعل اهلل اخلـري والفضـيلة والسـمو يف اجتنابـه، وجـاء القـرآ        
بالنهي عنه يف السورة اليت نزلـ  يف املدينـة املنـورة أيـام ت بيـ       

 .دعائم ا سًم وبيا  أحكامه
( 282 – 276اليت يزهـو بهـا تفسـرينا هـذا )    فجاءت اآليات 

من سورة البقرة يف حرمة الربا لتبقى شاهدا، على عرمة القـرآ   
     ،ً ــ ــه فع ــميا  من ــو  ا ح ــه ليك ــام أحكام ــا  يف نف ــات اإلعج وآي
وجوديا، من مجلة الطاعات، با عافة اىل ما فيـه مـن امل ـل ة    

ــ التخلص من النقائباب ــاسة والعامة وــاخلاص ــ فص واآلـ ات، ـ
 [. ِإنه َربِّي َلِطيٌف ِلَما َيشَاء   ]
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  قوله تعاىل قوله تعاىل 
َيْمَ ُق اللَُّه الرَِّبا َوُيْرِبـي ال َّـَدقتاِت َواللَّـُه  ت ُيِ ـب      ] 

 276 يةاآل [ ُكلَّ كتفَّاٍر أتِثيٍم
  اإلعراب واللغةاإلعراب واللغة

ا ًلــةف فاعــل مرفــوع لفــ  امي ــقف فعــل مضــارع مرفــوع بالضــمة، 
 بالضمة.

املقـدرة، وا ملـة مسـتأنفة لبيـا      بالفت ـة  الرباف مفعول به من وب 
 نتائج الربا.

مفعـول بـه   والفاعل عـمري مسـتمي يعـود هلل عـز وجـل، ال ـدقاتف       
 من وب بالكسرة نيابة عن الفت ة ألنه مج  مؤنث سامل.

)واهلل   حيب كل كفار اثيم( الواوف استئنافية، اسم ا ًلةف مبتدأ، 
خرب، كلف مفعول به من وب، كفارف مضاف اليه جمرور،  فمجلة   حيب

 أثيمف صفة لكفار.
 ،أي نقـص واحملقف النق ـا  وقلـة الربكـة، يقـال حمقـه اهلل فـامت ق       

ومهب  بركته وانعدم خريه، ومن احملق اخلفي ا  تلد اإلبل الذكور و  
عنـد   اإلنـاث   نعـدام  ومهـاب اللـ    تلد اإلناث أل  فيـه انقطـاع النسـل   

 .املالك
وقال ابن اإلعرابيف احملق ا  يذهب الشـيء كلـه حتـى   يـره منـه      

 .منفقة للسلعة مم قة للربكةاحللف شيء، ويف حديث البي ف 
 -بكسـر وعـم املـيم    -واحملقف النقص واحملو واإلبطال، ومنـه احملـا   

 وهو آخر الشهر أل  اهلًل ينقص فً يره.
اختار معنى احملو للم ق فاول احملا  با  اهلـًل  فاما ابن اإلعرابي 
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 .يطل  م  الشمس فتم قه فً يراه احد
قال انـه   ولكن احملا    ين  ر بالليلة األخرية من الشهر فمنهم من

ل ًث ليال بقني من الشهر واليه مهب مجلة منهم ابن اإلعرابي، وهـو  
ومنهم من جعلها ليلة مخس وس  وسب  وعشرين أل  القمر  ،األرج 

 .يطل  فيها، وهو قول األصمعي واملربد واأل هري
 وربا الشيء يربو ربوا، ورباءف  اد ومنا واربيته منيته.

ما خيالق احلق واملأمور به ويأتي اإلثم واإلثمف الذنب والبغي وفعل 
لفعل القبي  ومبعنى اجملا اة، واألثـيم مرتكـب   ا مبعنى األثر املميتب على

اآلثم واألثيمف الفاجر فعيل مبعنى فاعل، ويف احلديث عن النيب  اإلثم أي
اللـهم انـي اعـوم بـك مـن املـأثم       "قـالف  صلى اهلل عليه وآله وسلم حممد 

عل الفاحشة والذنب وما يؤثم به اإلنسا ، كما يطلق ، واملأثم ف"واملغرم
 على اإلثم نفسه.

  يف سياق اآلياتيف سياق اآليات
بعد اآليات اليت جاءت باحلث على اإلنفا  يف سبيله تعاىل، وتوبيا 

له، جـاءت هـذه    وانذار اآلية السابقة آلكل الربا والوعيد بالنار ملن عاد
الربـا ومـا فيـه مـن      اآلية لبيا  فلسفة ومناف  ال ـدقة واإلنفـا  واعـرار   

، وبذا يكو  سيا  اآليات دراسة قرآنية مقارنة تساهم يف والرلم اآلثام
تهذيب النفوس وصً  اجملتمعات وختليص األسوا  من ادرا  الطم  

 الشيطا .والش  ومس ووسوسة 
وبعد بيا  ما ينترر آكل الربا من العذاب األخروي جاءت هذه اآلية 

 با والنف  احلاصل لل دقات.لتخرب عن الضرر العاجل للر

  اعجاز اآليةاعجاز اآلية
يتجلى اإلعجا  بالبيا  املخالف للواق  واحلسـاب الرـاهري الـذي    
يبــدو للوهلــة األوىل وملــن ينرــر لغمــور مــن اــري ققيــق وادرا  للقيــام  
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واملبادئ كما انها تتضمن وعيدا، ووعدا،، وعيـدا، بالعقوبـة للربـا ووعـدا،     
وقدم  اآليـة الوعيـد أل     له يف سبيل اهلل،باخلري والزيادة ملن ينفق اموا

 .نهميتعلق حبرمة الربا ولزوم التنزه  املقام
ومن اآليات ا  العقوبة وا زاء احلسن يف الدنيا وعلى حنو عاجل، 

ل واب والعقاب يف امقدمات مما يفت  الباب لدراسات كًمية يف فلسفة 
، كابتًء وتنبيه وقذير فيدخل عمن قواعد اللطف باملعنى األعم الدنيا

ويف  ،و بد ا  الشواهد والوجدا  انعكاس ملضـامني اآليـة يـراه النـاس    
للمسلمني باإلخبار عما يل ق اهل الربا مـن الفاقـة    عربة وموعرةاآلية 

 واحلاجة.
 با(واميكن تسمية هذه اآلية بـ)آية حمق الر

  اآلية سالحاآلية سالح
 فتعترب اآلية حر ا، وسًحا، مركبا، من وجوه

 اجتناب املعامًت الربوية. األولف
اصً  اجملتمعات بالنفرة من الربا واهله، ام ا  االب اجملتمعات  ال انيف

تتأثر باملسلم ومن يرجـ  يف عملـه اىل السـماء والتنزيـل، فيكـو       
مجاعة الكفـر والضـًلة       نة وا  كاناملسلم اسوة وقدوة حس

  تق ده بالذات بها لكي   متعددة تقف ساكنة بل تنعته بنعوت 
ــا       ــي الرب ــن آكل ــاهر ع ــه الر ــوه يف اعراع ــاس ويتبع ــه الن ــاد ل ينق

أسـس  ومعامًته، م  ادراكهم بـا  هـذا اإلعـراب مـبى علـى      
 عقائدية.

  الناس.افشاء ال دقات ومضامني اإلحسا  بني ال الثف

 مفهوم اآليةمفهوم اآلية
قـذر اآليـة مــن الربـا وننـ  مــن الفـر  اميـا يــرد بواسـطته مـن املــال         
والفائدة وخترب انه   ينف  صاحبه وسـيكو  عليـه وبـا ، وامه، فمفهـوم     
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 .هذه اآلية تأديب وارشاد ون  
وتــدعو اآليــة النــاس اىل الكســب احلــًل والعمــل يف التجــارات      

لى طر  مج  ال روة واملال مبا يتعارب عدل ومزاولة البي  والشراء، وت
م  ظاهر األمور وما يقود عقل اإلنسـا  لـو تـر  وحـده يف الـت كم يف      

يأتي احلكم الشرعي ليعقل اإلنسا  وامينعه عن احلـرام  ولكي الت رفات 
وجيعل العقل يهتدي اىل األسباب احلقيقية  م  املال والطر  السـليمة  

 وال  ي ة.
ــة  ــ  اآلي ــا       ونن ــا بالربه ــده هل ــًلة وتت  ــاهيم الض ــيوع مف ــن ش م

اإلعجا ي مي ال بغة الواقعية، وتدعوه اىل تلمس آثارهـا او اإلكتفـاء   
بالنص ألنه نا ل من السماء فيبتعد عن الربا ويكو  هذا اإلبتعاد مناسبة 
للتنزه من الكسب احلرام واملال املشتبه، وتساهم اآلية يف اصً  النفوس 

الر   وورود املال أسباب وموارد اىل األسرار الغيبية يف  وجعلها تتوجه
 من طر  شرعية.

وخانة اآلية يف مفهومها مد  للمسلمني وبشارة نيلـهم حمبتـه تعـاىل    
هم برمحته إلاميـانهم واجتنـابهم الكفـر وكسـب     اوا  اهلل عز وجل يتغش

م املال بالباطل، انها دعوة مساوية لل بات على اإلسًم والتقيـد باحكـا  
 احلًل واحلرام يف املعامًت بل مطلقا،.

، للكفر والضًلةونبذ للهده واإلاميا  ومن مفاهيم اآلية انها دعوة 
وفيهــا حــث علــى املعرفــة بــاهلل وكتبــه ورســله واحكــام الشــريعة واليــوم 

تعاىل والتخلي عن ممائم مرعاته اآلخر، واختيار األعمال وفق موا ين 
 .هوحنو األخً  من البخل والش 

  افاضات اآليةافاضات اآلية
اآلية موا ين عقائديـة للت ـرف بـاألموال وكيفيـة مجعهـا مبـا       تض  

وتبني أثر املع ية املادي  ،جيعل الفرد سببا، إلصً  األمة وتنقي  الطبائ 
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على الكسب وعررها احملسوس واإلبتًء الناتج عن الربا وعياع املـال  
الطاعة يف ح ول الذي جيم  باحلرام، كما ترهر موعوعية الربكة واثر 

النماء يف املال وال واب العريم يف ال دقات واربائها يف النشأتني، وما يف 
اآلية من الزجر عـن الربـا ينمـي ملكـة ال ـرب يف الـنفس وجيعـل املسـلم         
يت مل الضيق وا هد ويتخلى عن ك ري من املشاري  اليت تطرأ على باله 

 أل  الربا طريق لت قيقها.ا    لشيء 

  التفسريالتفسري
 [ َيْمحَق  َّللاه  الرَِّبا] قوله تعاىل 

املضـارع وقمـل معنـى الوعيـد والقطـ       الفعـل  جاءت اآلية ب ـيغة  
لتبقـى هـذه اآليـة حقيقـة ثابتـة تواجـه كـل         ،حب ول احملـق وهـو الـنقص   

 انسا ، واملراد من الربا يف اآلية وجوهف
 . الفوائد واألربا  اليت اخذت  ائدة على رأس املال -2
وظف يف الربا يقميعه املقميب ويبقـى يف ممتـه ويـدف  عليـه     املال امل -2

 ارباحا، شهرية او سنوية حلني استيفائه يف اجله.
ـــموع -3 ــة ـ ــا مطلقــا، كمعامل ــه   ،وع الرب ــا آكل ــذا لعــن يف الرب ــه ل وموكل

 وشاهده وكاتبه.
 نق ا  وتضاؤل معامًت الربا واحنسارها بني الناس. -4
 كفعل ومعاملة واشخاص.ابطال اثره يف النفوس ليبقى مبغوعا،  -5

وهذه الوجوه اخلمسة كلها من م اديق اآليـة الكراميـة ا  ا  هنـا     
ق ملـا فيـه مـن    احملـ يف درجة احملق، لـذا فمـن اإلعجـا  اختيـار لفـ        ا،تباين

نسبة لغول فا  احملق والنق ا  لفبا ،الميديد بني النق ا  واحملو والبطً 
نه على رأس املال، أل  الفائدة الذي يرد على مال الفائدة والرب  اشد م

 .مبجموعها مال مست ق للغري
اما بالنسبة لل اني فا  رأس املال فانه حسب األصل ملك شخ ـي  
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، امـا  اآلخرينولكنه جعله وسيلة لل رام ومقدمة لإلثم والباطل وظلم 
اآليات القرآنية من نبذ الربا  تفيدهلوجه الراب  اعًه فمن نق ا  الربا ما ا

وبالنسبة ملعامًت الربا فانها تتناسب  ،قب ه الذاتي واعراره واكتشاف
طرديا، م  شيوع افكار الضًلة وا  ود وانتشار املعاصي وتن سر مـ   

النـاس ويف اقـواهلم واعمـاهلم وهـو الـذي       ظهور امارات اإلاميـا  علـى  
تساهم به هذه ا ية ويتجنـب النـاس تعـاطي الربـا واإلشـميا  يف عقـده       

 ه.تفوص
الراب  فا  اهلل عز وجل امين على الناس جبعل نفوسهم تنفر من اما 

فاما اراد اإلنسا  القيام مبشـروع ودار األمـر    ،الربا موعوعا، وم اديق
الربا لتوفري املال الً م إلنامه فانه امييل اىل اإلقمياب، وبني اإلقمياب 

وهو  األولوبني الربا فانه خيتار ممتلكاته ر األمر بني ا  يبي  بعض اولو د
ً، وعدا، للربا فقط، بل هو مقدمة  البي  الذي احله اهلل، فالبي  ليس مقاب

 للتخلص من الربا، ومقدمة للبي  ماته.
واآلية بشارة وختفيف ورمحة وتبني جانبا، من فلسـفة ت بيـ  دعـائم    
الدين واحكام الشريعة فآيات القرآ  عو  لبقاء اإلسًم شريعة ومبادئ 

ومن وجوه بقائه تن ية الفواحش والذنوب عن ا ادة العملية  واحكاما،،
للناس يف ميادين العقيدة واإلجتماع واإلقت ـاد واألخـً ، والربـا آلـة     
الشيطا  يف اربا  امناط السلو  واجياد عادات سيئة تتفرع عن املع ـية  
يف كسب املال مما يؤثر على اإلنسا  يف مأكله ومشربه وبدنه ومزاجه فً 

بة ا  يكو  كالذي يتخبطه الشيطا  ومن يريد ا  يزاول الربا تواجهه ارا
 اآلية لتكو ف

 .ومرشدا، ناص ا،    -2
وا بتعـاد   عن عمل جائز يف الشريعة وكسب حًل دعوة للب ث -2

 .عن الربا
 عن الوصول اىل ميدا  الربا وما فيه من املعاصي. ا، جر -3
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  م  األموال.الوعيد بالفقر واحلاجة وا  ظن ا  الربا مناسبة  -4
يعمــل باملعاصــي ويقــميف مــن بشــارة للمســلمني ملــا حيــل بســاحة   -5

 السيئات.
اآلية من مًحم القـرآ  ملـا فيهـا مـن الت ـدي والربهـا  العملـي،         -6

 واإلخبار عن الفقر احلتمي الذي ينترر صاحب الربا.
قد يقول قائل ا  شطرا، من الذين يتعاطو  الربا   تنقص امواهلم  -7

وتزداد فاين هو احملق والنقص، قل ف ا  احملـق جـاء   بل انها تنمو 
مطلقا، وانه سب انه يعجل العقوبة لشطر من الع اة واميهل الشطر 
اآلخر استدراجا، وامت انا، او فرصة هلم للتوبة واإلنابة وادرا  ما 
يف الربا من األعرار، ومن مل يـنقص مالـه يف احلـال فـا  الـنقص      

في ايـام  فا  مل يكن يف حياته  ااتهيهجم عليه ويبواحملو  بد وا  
 كما انه يكو  وبا ، عليه يف اآلخرة. ،ورثته

انه قالف "الربا صلى اهلل عليه وآله وسلم وقد ورد عن النيب حممد 
وا  ك ــر فــاىل قــل" أي ا  القلــة والــنقص يًحقانــه ويتهددانــه       

 ويطوفا  حوله اىل ا  ي ً اليه.
صـاحب الربـا وتـدعوه للتوبـة     تبعث اآلية اخليبة واليأس يف نفـس   -8

 والندم والكف عن الربا، فما   تكو  عقباه حسنة ومـا يتجـه اىل  
ويبتعـد عنـه    النقص والقلة على حنو احلتم والقط  يتجنبـه العاقـل  

خزي وعـار  ه م  ديد تضيي  عدة سنوات من عمره وجهألنه   ير
 ملزاولته الربا ومج  األموال بواسطته.

ويقلـل مـن الربـا، ومل يميكـه ينتشـر بـني       ا  اهلل عز وجـل يـنقص    -9
الناس ويف معـامًتهم، ومل يقـم بـاحملق ملـك او نـيب بـل اهلل عـز        

وما فيه من  خبث الرباعلى  وهو دليلوجل هو الذي يتوىل األمر 
وبأيـدي  ظاهريـة  وأسـباب  نعم يتجلى هذا احملق بوسـائل   ،األمه

 الناس.
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البًء، فرمبا يأتي نقمة  دا، ويف معزل عنقد   يكو  حمق الربا جمر -21
قل بآكل الربا ويكو  نقص املال و وال ال روة جـزء منهـا، هـذا    
باإلعافة للوجوه األخره اليت تقـدم  فيمـا يتعلـق بعمـوم احملـق      
والنقص، وعدم احن اره باملال فاما كا  صاحب الربا منبوما، بني 

م ومــادة ـراهيتهــوعا، لكــــالنــاس، تطــارده لعنــاتهم، ويكــو  موع
للغيبة فا  هذا نقـص معنـوي بـاألموال ألنهـا مل تسـتط  ا  تسـمي       
صاحبها وا  تذب عنه اصناف البًء، فبدل ا  تكـو  نعمـة يسـد    
بها رمقه ومؤونته ويستغى بها عن سؤال الناس والتماس اعانتهم 
تكو  سببا، يف بغضـهم لـه، ودعـائهم عليـه وشـكايتهم منـه، بينمـا        

الفقري مـ  الشـفقة عليـه ون ـرته واإلعتـذار منـه        تراهم يساعدو 
هلـم و  احـد يطلـب مـن آكـل الربـا        والتوسل اليه بالفو  بدعائه

 .الدعاء له

 اقسامف ةواحملق ثًث 

 حمق على. -2

 حمق خفي. -2

 حمق على خفي. -3

 ومن األول النقص الراهر يف أموال الربا وتوالي األمه واإلبتًء.

مل ي ر   وم على نفس آكل الربا وا اليت تست احلسرة ومن ال اني 
بها والندم واللوم الداخلي واهلم الذي يً مه بسبب الشرور الناجتة عن 
ــكينة      ــث الس ــاب لبع ــة ب ــة املؤون ــال وكفاي ــا ة امل ــدارين، ف ي ــا يف ال الرب

بالطيبات التنعم مادة هو والطمأنينة يف النفس، ووسيلة لطرد شب  الفقر و
 . انييف الدنيا وققيق بعض األم

هم واخلوف مـن  لواحلز  وهو جملبة لللشقاء اما مال الربا فهو باب 
الَ خَْوٌف ] العقاب، وقد تقدم قبل آيتني يف الذين ينفقو  امواهلم انهم 
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لل ـز  علـى   سـبب  مـا الربـا   بين [ َعَليِْهْم َوالَ ه ْم َيحَْزن ونَ 
 .ارتكاب املع ية وطلب املال باحلرام وطر  الباطل

 الث ا بتًء يف البد  واملال كما لو اصيب مبـرب عضـال   ومن ال
اميكن تقسـيم احملـق   وىل انفا  امواله م  الدر  وا مه والسهر، ايؤدي 

 فاىل قسمني

 نقص الربا يف الدنيا. -2

 حمق الربا وحموه يف اآلخرة. -2

ــ مـن حمق  شـطر دم ــوقد تق  ق يف اآلخـرة فهـو علـى    ـامـا احملـ   ،ه يف الـدنيا ـ
 فوجوه

قة ديقبل منه صـ  ال ابن عباسف معنى هذا احملق ا  اهلل تعاىل  ) ق -2
 .(2) صلة رحم( حجة، و  جهادات و  و 

من معاني احملق ا بطال، فهل يكو  معناه ا  الربا يبطل احلسنات   -2
اإلنسا ، اآلية   تتضمن هذا احلكـم أل  احملـق فيهـا    عند  ا خره

وح ـر   ،الربا ماحقـات لغـريه  متعلقاَت بالربا بالذات وليس جعل جاء 
عاىل، وهي رمحة وختفيف وبـاب للتوبـة   ت هاحملق بالربا نفسه آية من

 والندم.

اآلخــرة دار ا عمــال واحلســاب، والربــا   اعتبــار لــه يف بــاب         -3
، ولــو انفــق مــن مــال الربــا   ي قــل امليــزا ال ــاحلات وال ــواب و 

ًنه  نه مال   منه هل حيتسب له ثوابه، ظاهر اآلية حموه وبطدوت 
 مست ق للغري ومكتسب باحلرام.

يـوم   عـز وجـل  الغنى وال ـروة بـاب لطـول احلسـاب بـني يـدي اهلل        -4
القيامة، وا  كا  كسبات حً ت، فكيف اما كا  الكسب باحلرام وما 

 عنه. نهي

                                                           

 .7/95مفاتي  الغيب  (2)



 47/جاميا معامل اإل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  22

 

ــ  القــرآ  مرتيفق( ــــت مـادة )حم دروو ، ويف قولــه ني، يف هــذه اآليــةـ
َّللاه  الهييِييَن ََنو ييوا َوَيْمحَييَق  َوِلييي َمحِّ َ ] تعــاىل 

ممـا يـدل علـى مرتبـة الربـا يف منـا ل الكفـر ومـا          ،(2)[ اْلكَاِفِرينَ 
حيمله معه من ا عرار وا مه وما ي احبه من الشرور وما يسـببه مـن   

ري ــــسر ويــــوانــه فــرع الكف ،املهالــك واخلســائر وا مه ل ــاحبه ولغــريه
منـه، فم ـق الربـا     صدي له والتخلــت لمن اد معه فًبد ــبعرب واح

 نعمة عريمة وعو  على القضاء على الكفر وتضييقه.

ومن يرن ا  الربا مناء يف املال ورب  عاجل سواء كا  يتعاطى الربا 
اآلية اخبار له حبقيقة الربا وقب  ماته وسـوء عاقبتـه     يقرب له، فأ  أو 

يتعـاطى   واآليـة مواسـاة ملـن     وا  الزيادة الراهرة امنا هي كالسـراب،  
يفقده الربكة، وا   عز وجل، وللذين أخذت امواهلم بالربا با  اهلل االرب

صـلى اهلل عليـه وآلـه    عنة على لسا  الـنيب حممـد   لقل  هؤ ء تشملهم ال
 نهم ساهموا باجراء عقـد الربـا وبقـاء موعـوعه فكيـف تكـو         وسلم
 .هلممواساة هنا  

املال  نةللعنة بسبب الذنب الكبري باستداا بنيكيك فلتاميكن ا فا واب
وا  كا  طرفـات يف   ،بالرامل هلموالشماتة ربوي وبني املواساة  دق عقفو

معاملة الربا، وص ي  ا  الربا له اطراف متعددة ا  ا  ا ثم والعقوبة 
شطرات من مل يت ليس  على مرتبة واحدة، فاك رهم امثات آكل الربا وقد 

ين والشـاهد والكاتـب مـن اـري ا      دو ر ا طراف ا خره كقابض الـ 
 ينقص من امثهم شئ وهو من احملق ا خروي. 

تقـدم يف   مـا ق بني الـنقص واحملـو و  ــمعنى احملومن وجوه الميديد يف 
ــ ق ا  يـذهب الش ــة القول با  احملــعراب واللغإلباب ا  ئ كلـه حتـى    ـ

ــ كاميو ،يره منـه شـئ   ن معرفـة انطبـا  املعنـيني للم ـق يف احليـاة الـدنيا       ـ
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ــ ق املعنـى اآلخ ــحبسب املورد، اما يف اآلخرة فينطب ــ ر وهـو احمل ـ و وعـدم  ـ
ى يف عــامل ــــبينمــا يبق ،نات وال ــوابــــجل احلســــبقــاء شــئ منــه مــن س

َوَقِدْنَوا ِإَلى َنا َعِمل يوا ] قال تعاىل  ،الذنوب واآلثام

 .(2)[ ْلَواه  َهبَاًء َنْوث وًراِنْن َعَمٍل َفجَعَ 

 

 .[ َوي ْرِبي الصهَدَقاتِ ] قوله تعاىل 

 حبث كالميحبث كالمي

ـــبعــد ا خ  ـــبار عــن نقـ ـــص الربـ ــذي  ـ ــال ال ا وانعــدام الربكــة يف امل
ــ ت وم عليــه بواس ــــيس ــ جــاء مباش  ،طتهــ ــ رة بعدهـــ ــ ــ ار باربــاء  ـا ا خب

هـاتني احلقيقـتني مـن     لـيس مـن فاصـل بـني    و، ومنائهاال دقات و يادة 
معـا،  ) الواو( لكي يكونات حرف العطف  ا رادة التكوينية والتشريعية ا 

يف الذهن يف آ  واحـد، فهمـا متضـادا  يف الوجـود اخلـارجي ولكنهمـا       
 ،ري اليهــويش، رــدهما يدل على اآلخــى، احــمتً ما  يف الوجود الذه

ــ س فـا  الـتفكري بارب  ــوكذا العك اء ال دقةـــحمق الربا يدل على ارب اء ـ
ــ ال دقة يؤدي بالذه ــ ن اىل احلقيقـ ــ ال انية ـ ــ ص وقلـوهـي نقـ  ة ـ ــ ة مـ ال ـ

 .اــالرب
ــ فهذه اآلية رمحـة وختفي  ف اهلـي ومـادة للمً مـة الذهنيـة، وهـي      ـ
اد، وم ل هذه املً مة كـ رية يف القـرآ  ممـا    ــعنوا  تأديب وتعليم وارش

ئف عقائديـة حلـرف العطــف يف القـرآ  وعـدم احن ــاره     يـدل علـى وظــا  
باملعنى اللغـوي بـل يشـمل التنبيـه ومـا ي ـل  ا  نطـر  عليـه اصـطً           
ــاه      ــاللف  ومعن ــق ب ــادر يتعل ــطً  التب ــاملعروف ا  اص ــد( ف ــادر الض )تب

م  اإلنسـا  لفرـاًت يتبـادر اىل مهنـه معنـاه احلقيقـي       سـ احلقيقي، ف ينمـا ي 
التبادر من عًمـات احلقيقـة، امـا هنـا فـاألمر      لذا اعترب  ،وليس اجملا ي
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يعى تبـادر الضـد خ وصـا،     ،وموعوعلف  د وهو اطً  ــيتعلق بالض
 ل اىلـن ينتقـ ــعل الذهــل، فم ق الربا جيــمق باملركبات من ا ــاما تعل
واإلنسـا  حمتـاج    ،ي ويزيد املال وهو ال ـدقة والتجـارة مـ  اهلل   ــما يرب

ر  الــنقص وتقلي ــه بتــوفري مــا اســتطاع مــن يب ــث عــن الكمــال وتــدا
لطلــب الكمــال وفــق منطــق اإلاميــا  ومعــاني    حاجتــه، واإلنفــا  ســبيل 

 .اهلداية
واميكــن ا  تســتقرأ قاعــدة كًميــة اخــره وهــي ا  الربــا األخــروي  

منـاف  عريمـة يف الـدنيا منهـا النمـاء والزيـادة يف املـال        لل دقة تكو  له 
 قة.املتبقي الذي اخرج  منه ال د

ــ واآلية بش ــ ارة وأمـل وع ـ ــ د كـريم وه ــ ــ داية اىل سـ بل  يـادة املـال   ـ
بل النجـاة مـن الفقـر، فـالفقر واحلاجـة      ـاد اىل سـ شـ وسعة مات اليد وار

ـــامــرا  يفزعــا  اإلنس ــار    ،ا ـ ويــؤثر الفــزع واخلــوف منهمــا علــى اختي
ــ ا، وهذا اخلـــعيه يف احلياة الدنيــاإلنسا  وس ــ وف مـً م لإلنس ـ ا  ا  وـ

ــ كا  انيـا، وثري  ــ يس ،ا،ـ او  ،ل الفقـراء اة مـ  حـ  ـت ضره احيانـا، يف مقارنـ  ــ
ــ عندما يت  ــ ور تعـرب ام ـ وانقطـاع بينـه    او ح ـول ف ـل   واله للتلـف ـ

مـل علـى منائهـا    علذا تراه ياملفاجىء، وبينها او تعرعها للنقص الدفعي 
ــ باب املادية الراهــو يادتها باألس  يـث فجـاءت هـذه    ب احلـرية والكسـ ـ

ــ ن أفضــة لتخرب عــاآلي ــ ل سـ ــ بيل لنمائهـا ا  وه ـ د  واإلنفـا   ـو الت ـ ـ
 منها.

وقــد ورد اإلربــاء خاصــا، بال ــدقات ولــيس مبــا بقــي مــن املــال بيــد 
 اإلنسا ، وكأ  اآلية تتعرب ألمرينف

 مال ربا ي اب بالنقص. األولف

 صدقات تربى. ال انيف

مل تتعرب له اآلية م  التباين حًل عند اإلنسا   فهنا  مال وكسب
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املرابي نفسه، اما مال ال دقة فقد فمال الربا بيد الشخص  ،املوعوعي
 دفعه صاحبه اىل مست قيه.

وظاهر اآلية ارادة الـدار   ،فال دقات هي موعوع اإلرباء والزيادة
وهلـا منطوقـا، او مفهومـا،    مشاآلخرة وانها يف باب ال ـواب واألجـر وامـا    

 فففيه مسائل الدنيا لل ياة 

ا  عــدم مكــر ثــواب الــدنيا لل ــدقة يف هــذه اآليــة   يعــى عدمــه،   -2
عن اريه، مبعنى ا  اإلخبار عن نفيه فاثبات شيء لشيء   يدل على 

ءهــا يف الــدنيا و  ح ــول اربــاء ال ــدقات يف اآلخــرة   ينفــي اربا
 ل املت د .ااإلرباء يف اريها مما بقي من م

ارباء ال دقة يعى بالضرورة ارباء املال املوجـود عنـد اإلنسـا  ممـا      -2
بقي بعد الت ـد ، وكـأ  مـال ال ـدقة   يـزال بيـد صـاحبه فريبـو         
مرتني يف آ  واحد، مرة يف عامل ال واب واألجر ومرة يف املال الباقي 

 ه.بيد صاحب

 هو است داث باب للر  .ارباء مال ال دقة  -3

املراد حف  األموال الـيت ختـرج منهـا ال ـدقة فكـأ  العبـد يشـميي         -4
 .ق ني وتأمني أمواله بال دقة

 املال الباقي بعد ال دقة هو مال ال دقات اطلق اللف  عليها جما ا،. -5

 أمرا ففاملراد من لف  ال دقات 
 .الباقي يف يد صاحبهاومنه ال دقات أخوم املال امل األولف 

اآليـة ص ـوص مـال الربـا      لمات ال دقات بقرينة تعلق او ال انيف
وقد جاء لف  ال دقات يف القرآ  ب يغة ا م  تس   ،الذي بيد صاحبه

 مرات.

َأَأشَْفْقت ْم َأْن ت َقدِّن وا َبيَْن َييَدْْ ] تعاىل  وقال
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ى ــة ال دقات على ما يعطــق  اآليــفأطل (2)[َنجَْواك ْم َصَدَقاتٍ 
 .وينفق وهو املعنى الراهر لآلية

األعم لإلرباء وهو ارباء املال الذي اخذت منه  ىارادة املعنفاألص  
ــد  ــف    ال ــدقة يف ال ــنن اللط ــو مــن س ــرة وه نيا، ومات ال ــدقة يف اآلخ

ــى       ــث عل ــدنيا ولل  ــوب يف ال ــل والع ــواب العاج ــة يف ال  ــي، وآي اإلهل
الواجبـة  كـاة ألنهـا تسـبب تطهـري املـال        ال دقات لذا مسيـ  ال ـدقة  

اإلرباء الـدنيوي ام األخـروي   لإلنسا  ومنائه و يادته، وايهما اك ر نفعا، 
 األخري من وجوهفلل دقة، ا واب هو 

احلاجة الدائمة له وألنـه يعـى الزيـادة املت ـلة فـا  اهلل عـز وجـل           -2
 .ُأحدجبل  يتعاهد ال دقة وينميها حتى ترد يوم القيامة بقدر

منفعة اإلرباء األخروي يف عامل الدنيا للتداخل بني النشأتني قانو   -2
 والسبب واملسبب. ،العلة واملعلول

األخروي يف دف  البًء عن اإلنسا  ووقايته اثر ال دقات ومنائها   -3
من األمراب والفنت مبعنى كلما ح ل مناء جديد يف عامل األعمال 
فانه يؤثر على حال الشخص يف احلياة الدنيا على حنو حسن وناف  

  عامل األعمـال ومنـاء ال ـدقات   ين  ـر مبـا بعـد       اوهذا يعى 
 دقة وخروجها مـن يـد   اعطاء ال ساعةموت اإلنسا  بل يبدأ من 

صاحبها او وصوهلا للمست ق، فالنماء واإلرباء األخروي متعقب 
 لل دقة من حني ح وهلا.

ا  تعلق اآلية يف ظاهرها يف عـامل اآلخـرة هـو رمحـة اهليـة وفضـل       
ــ ة لل ــعريم ويدل بالد لة التضمنية على حاج ــ دقة يف اآلخـ رة وانهـا  ـ

ــ اهم جتارة وكس ــ والش ب يف الـدنيا، فـالبي   ـ ب املـال يف  ـراء معاملـة  لـ  ـ
امـا اآلخـرة فهـي الـدار الباقيـة ومـوطن        ،رورــالدنيا وهي  ائلة ودار م
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ــ ا  يف الدنيا منزلــال اإلنســال واب والعقاب، وقدد اعم  ،ه يف اآلخـرة ـ
فـا  يف سـبيله   ا يف النار، فكل مقدار من ال ـدقة واإلن ــاما يف ا نة وام

ونة ـاعفة ألنهـا متكـ  ــوة مركبة ومضــوهذه اخلط ،نةا  وة اىلــخطتعاىل 
 من امرينف

 مات ال دقة. األولف

األول مبـا     ارباؤها ومناؤها من عنده تعـاىل، وال ـاني اكـرب مـن     ال انيف
 اميكن تقدير الفار  بينهما لكربه وعريم نفعه.

ــ انه س سـن  ب انه اما اعطـى يعطـي بـاألوفى واألعـم وجيـا ي باألح     ـ
َوَنا ت وِفق يوا ِنيْن خَيْيٍر ي يَوفه ] ال تعاىل ــواألمت ق

 .(2) [ ِإَليْك مْ َوَأْنت مْ الَ ت ظَْلم ونَ 

ــ ويف احلديث ا  ملكا، ينـادي كـل يـوم اللـهم يس     ق ـر لكـل مـن منفـ   ـ
ــ العى ــا،، مما يعــك تلفــا، وملمســخلف لف الـدنيوي  ـالعاجـل واملخـ  وب ـ

لهم ورد ــره تعاىل ويف املًئكة وعمــاء ا  بأمـــم بالدعــأل  امللك مل يق
الَ َيْعص وَن َّللاهَ َنا َأَنيَره ْم َوَيْفَعل يوَن ] يف التنزيـل  

 .(2) [ َنا ي ْؤَنر ونَ 

احبها ـاكني ل ــــــــاء الفقـــراء واملســـــكمـــا ا  ال ـــدقات بـــاب لدع
أو خ وصا، وانه يست ب لقـابض ال ـدقة سـواء كـا  الفقـري او وكيلـه       

ل ـاحبها، وهـذا الـدعاء بـاب إلربـاء       الـدعاء  ي الزكـاة او احلـاكم  ساع
 ال دقات.

ومن وجوه ارباء ال دقات ما هو مركب يف الدنيا واآلخرة يف مات 
فكل فرد من افرادها يؤدي ىل  ،ال دقة وهو ا  ال دقة تكو  توليدية
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 الت د  بافراد جديدة.

مـرات وهـذا   وال دقة ماتها تكو  سببا، للت د  من جديد مـرة او  
 من معاني اإلرباء وارباء ال دقات هذا حيتمل وجهنيف

 قيام الشخص بال دقة من ماله املتبقي بعد ال دقة. األولف

تفضله تعاىل بر   جديد يكو  م درا، ومادة لل دقة املست دثة  ال انيف
 .اليت هي ارباء لغوىل

بوعـد كـريم منـه تعـاىل     والوجه األخري هو األص  أل  اإلرباء جاء 
فهـو ت بيــ  للمسـلم يف عمــل ال ـاحلات واعانــة علـى اســتدامة اإلاميــا      

مــن منــاء مات  ،اإلمنــاء األخــروي مركبــا، مــن امــرينفي ــب  ، وال ــً 
 .ال دقة يف ال واب واألجر، وتعدد ال دقات وك رتها

قـال اهلل  "لف قاعن أبي محزة عن أبي جعفر  ويف تفسري العياشي 
تبار  وتعاىل أنا خالق كل شئ وكل  باألشياء اريي إ  ال دقة ، فاني 
أقبضها بيدي حتى ا  الرجل أو املرأة ي د  بشقة التمرة فأربيها له كما 
يربي الرجل مـنكم ف ـيله وفلـوه، حتـى أتركـه يـوم القيامـة أعرـم مـن          

  ."حدأ

 

 [ َوَّللاه  الَ ي حِبُّ ك له َكفهاٍر َأِثيمٍ ] قوله تعاىل 

هذه ومل ترد يف القرآ  ا  يف  ،اآلية قاعدة كلية يف اإلرادة التكوينية
ما هي مناسبة مكرها يف هذه اآلية، ا ـواب موعـوع   اآلية الكرامية تره 

اآلية مركب من امرين متباينني ومتضادين سواء مات الفعل او ا زاء، 
وجميء اآلية على حنو القاعدة وا ملـة اخلربيـة يفيـد العمـوم واإلطـً       

فــرد مســت قا، لوعــدم تعلــق احلكــم بفعــل معــني ولكــن األفعــال جتعــل ا 
 لوصف موافق لتلك األفعال.

فعـال مـن    ،هو املـً م للكفـر املقـيم عليـه     - بتشديد الفاء -اروالكّف
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 الكفر، والكفر على وجوه منهاف

 ،ر الشـر  واإلحلـاد  اواختيـ  ،كفر ا  ـود ونكـرا  الربوبيـة    األولف
واليه ين رف املعنى اما ورد الكفر على حنـو   ،وهو املراد يف اإلصطً 

 قرينة صارفة اىل اريه.اري   من اإلطً

 كفر النعمة اي ج ودها ونكرانها وعدم شكرها. ال انيف

 تر  ما امر اهلل عز وجل به ع يانا، وقلة اكمياث. ال الثف

َأَفت ْؤِنو يوَن ِبيبَْعِ  ] وجتزئة اإلاميا  كما يف قوله تعـاىل  

 .(2)[ اْلِكَتابِ َوَتكْف ر وَن ِببَْع ٍ 

  فـ ية شاملة هلذه الوجوه و  قرينة على التقييد او احل ـر، ول واآل
 الكفار هنا له د  تف

 عاله.فاملراد من الكفار املقيم علهالكفر وا األولف

 فيه د لة على صدور افعال الكفر منه على حنو متعدد ومتك ر، ال انيف

 اإلصرار على الكفر كفكر ورأي. ال الثف

واشــاوة ظلمانيــة  ،جية لــهـالتجــاهر املت ــل بــالكفر وجعلــه ســ الرابــ ف
قجب عنه رؤية احلق وما يف ال دقة من املناف  يف الدارين، وما 

 يف الربا من األمه والضرر الفاد .

وجــاء الــبغض اإلهلــي وعــدم احلــب علــى حنــو العمــوم بالنســبة        
عرعـية، ومـن   لغشخاص وا ماعات وافراد الزما  الطولية واملكا  ال

 جهة العوامل فهو على ثًثة وجوهف

 احلياة الدنيا. األولف

 عامل الرب خ واآلخرة مطلقا،. ال انيف

 يوم القيامة وابتداء من عامل البعث والنشور. ال الثف

                                                           

 .85البقرة ( سورة 2)
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 احلياة الدنيا وعامل اآلخرة. الراب ف

ثـيم يف   لكفـار ا لاألص  هو الوجه الوجه الراب  فعـدم حبـه تعـاىل    
يسـتمر يف اآلخـرة، وهـل يبـدأ مـن فعـل اإلنسـا  للمع ـية         احلياة الدنيا 

هو األخري ألنه  فا واب ،وتلبسه بها ام انه قديم بقدم علمه بفعل العبد
 يعلم فعل العبد قبل خلقه.

ســتمر علـى فعـل املعاصــي   اواألثـيم مرتكـب اإلثــم والفـاجر الـذي     
ــة  ،ه وخطـــأهواقـــمياف الســـيئات مـــ  علمـــه بذنبـــ  ومل يبـــادر اىل التوبـ

 ،واإلستغفار واإلنابة، ومنه آكل الربا فهـو كـافر ملع ـيته وعـدم امت الـه     
وأكله اموال الناس بالباطل باإلعافة اىل ما يف الربا من ا  ود والعناء 
واإلصرار علهالكبرية، وهو اثيم فاجر يضيف اىل منوبه كل يوم منوبـا،  

ــدة باإلقامــة علــى  ــم النــاس  وآثامــا، جدي ــا وظل ــاد  ،الرب والت ــدي والعن
باشـاعة املنكـر وحجـب     األربلغحكام الشرعية وحماولته اإلفسـاد يف  

ملعـروف مـن القـرب وال ـدقة والعفـو      اومنعه من اصطناع  ،ال دقات
 واسباب الرأفة.

  حبث كالميحبث كالمي

خترب اآلية بل اظ سياقها وموعوعها ا  اهلل عـز وجـل يـبغض آكـل     
اىل يقـرب  ض من أهم صيغ الردع والزجر و  اميكن ا  الربا وهذا البغ

األمها  مب ل بغض السيد لعبـده عنـد لالفتـه ألوامـره، او بغـض األب      
فالبغض اإلهلي يعـى السـخط   عقوقه  نه قياس م  الفار ، لده عند لو

 الفعل.وشدة العذاب بسبب سوء 
ودعوة للكف عـن اكـل    واإلخبار عن عدم حبه تعاىل انذار ووعيد

الربا وقذير من اإلقمياب منه، وهنا يرب  جانب من وظائف العقل وهو 
ــار ممــا يف القــرآ  مــن   ــال واب  اإلتعــاظ واإلعتب ــة اخلاصــة ب قواعــد امللكي

 .والعقاب
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يف آيـة فيهـا    يفـر  اما مـر   يستبشـر و كا  وقد روي ا  اإلمام علي 
، وهــو دأب ال ــاحلني النــارآيــة فيهــا مكــر مكــر للجنــة وخيــاف اما مــر ب

 .وعشا  القرآ 
امـــا القواعـــد الكليـــة يف القـــرآ  فيـــه مدرســـة اإلعـــداد العقائـــدي 
واإلصً  الـذاتي وفيهـا تنقيـة لغعمـال وطـرد للشـيطا  واحـميا  مـن         
السيئات فعندما يتدبر اإلنسا  مبضامني اآلية القدسية وانه تعاىل   حيب 

لى حنو القط  واحلتم فانه يهرب من كل ما حيتمل كونـه  كل كفار اثيم ع
سببا، هلذا الوصف فيجتنب الشبهات اليت تؤدي به اىل الربا و  يقربه او 

 رائ ته.تشم منها الطر  اليت 
اليومي والشخ ي يف عـامل األعمـال    هفمن اعجا  القرآ  وحضور

تي بقواعد كلية تكو  كل واحدة منها قانونا، مساويا، تشريعيا، ينفـذ  انه يأ
اىل شغاف القلـوب ويـدخل طوعـا، وقهـرا، يف النوايـا واملقاصـد ويكـو         
عــابطة لغفعــال حيــرص املــؤمن علــى ال ــدور عنهــا وعــدم لالفــة         

عل الربا او ولوج مداخله فواآلية تبعث اخلشية يف النفس من  ،مضمونها
 يف مقدماته.او املشاركة 

واآليـة تزجـر اإلنسـا  عـن مؤانسـة املعاصـي ومـا حيجبـه عـن لقائـه           
من رمائل امللكات وتدعو اىل اإلاميـا  واإلسـتعداد لليـوم    تعاىل، وقذر 

 اآلخر باتيا  األوامر واجتناب املعاصي.

 

********** 
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    قوله تعاىلقوله تعاىل
ِإنه الهيييِييَن ََنو يييوا َوَعِمل يييوا ] 

ْوا الصهالِ  ان وا الصهالََة َوََت حَاتِ َوَأَق
مْ َوالَ  َد َربِِّه ْر ه مْ ِعْو اَة َله مْ َأج الزهَك

 277اآلية  [ خَْوٌف َعَليِْهمْ َوالَ ه مْ َيحَْزن ونَ 
 

  اإلعراب واللغةاإلعراب واللغة

ــال املــؤمنني        ــاءت لبيــا  ح ــدم اعرابهــا، وج ــذين آمنــوا( تق )ا  ال
 ووصفهم ومدحهم.

 ،فعـل مــاب  فحـرف عطـف، عملـوا    الـواوف ( وعملـوا ال ـاحلات  )
ــواو ــة علهال ــلة     فال ــة معطوف ــه، وا مل فاعــل، ال ــاحلاتف مفعــول ب

 داخلة يف حيزها.و

  يف سياق اآلياتيف سياق اآليات

وتراـب يف   ،اإلنفـا  يف سـبيله تعـاىل    بعد اآليات اليت قث علـى  
ــ ج ،ال دقات وتزجـر عـن الربـا وأكـل املـال بالباطـل       اءت هـذه اآليـة   ـ

ــف ي    ــدنيا وكي ــابطة لعمــل اإلنســا  يف ال ــة وع ــى  تغكقاعــدة كلي لــب عل
ل ــاحلات، فاإلقامــة علــى ال ــاحلات كفيلــة  املعاصــي باملداومــة علــى ا

بالتخلص من الفواحش والسـيئات، ا  جمـيء هـذه اآليـة ومـا فيهـا مـن        
احلث على ال ـًة والزكـاة والبشـارة بالسـعادة األخرويـة وسـط آيـات        

ــ النهي عـن الربـا لـه د  ت منهـا هج     ــ را  الربـا باتي ـ ا  العبـادات فـا    ـ
تنقيــة وتطهــري فهــي اة ــــالزكأمــا  ،اء واملنكــرــــال ــًة تنهــى عــن الف ش

الزكاة واخراج حقو  الفقراء يتجنب اكل  دف لغموال ومن يبادر اىل 
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 اموال الناس بالباطل.
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  اعجاز اآليةاعجاز اآلية

بيا  ملعامل الطريق الها نة وكيفية نيل احلكمة املتعاليـة،  اآلية يف  
 وبـني اإلاميـا  وعـامل املعرفـة    أسـرار  بني علوم القرآ  وة من ــاآلي م وجت

ــذي ينب   ـــعــامل العمــل ال ــة فيكــو  كاخل ـ ـــق مــن اهلداي ــوة ـ روج مــن الق
الهالفعل الذي يتم ل بال ًة والزكـاة، لتكـو  اآليـة سـياحة يف عـامل      

 اللذات األخروية.

ترهر اآلية املً مة بني العلم والعمل، بني ا اميا  واتيا  الفـرائض  
ا، وتـبني ا  العمـل   مكيك بينهما او التخلي عن احدهوعدم امكا  التف

ل ــواب وا جــر ا خــروي دعــوة لفــرع لعلــم، ومــا يف اآليــة مــن توكيــد 
 لًعتقاد السليم واظهار اخلشوع على ا وار .

 واميكن تسمية هذه اآلية بـ)آية أجر ال احلات(

  اآلية سالح اآلية سالح 

ة القلـوب  ومراقبـ  ،اآلية دعوة للسـعي يف مسـالك اهلدايـة وا اميـا      
اائب النفس الشهوية وما يزاحم اداء العبادات، ر منهذيب ا عمال وت

ــ ة ا هـل ومض ــوفيها حث على النفرة من ظلم ــ ائق احلسـ يف اآليـة  ود، ـ
، عـز وجـل  اخـر هلل  دعليه كعبـد   ببيا  لوظائف ا نسا  مطلقاتَََ وما جي

ض والعبــادات، فــذكرت بلغــة ا اميــا  وعمــل ال ــاحلات واداء الفــرائ 
له يف النشأتني وسـكينة تتغشـى الـنفس ترهـر بالرعـا       ا،ليكو  اتيانها امان

 والغبطة عند ا مت ال.

 مفهوم اآليةمفهوم اآلية
ـــالكفــر وا   واذين اختــارــــولئــك البأض ـيف اآليــة تعريــ ود ومــا ـ

كمـا انهـا تنهـى عـن      ،يهم عن اآلخرة وما فيها من ال ـواب والعقـاب  هيل
د من العمل وا قرار ــا كتفاء جبانب العلم عنه بل  ب ا  اوــجتزئة ا امي
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ة، وتنهى اآلية عـن متابعـة الطـااوت    ب السماوية املنزلــبالنبوات والكت
ليــه مــن اة ومــا تــدعو ــــة والوهميــــهويـــة الشيمــــوا نقيــاد للقــوه ا س

ــ يو اآلـوتدعـ  ،و ــباب الرلم والفســواس ،اـــة الدنيــه اىل  ينـــالتوج ة ـ
ائلها ــــاهم يف تضــــل ال ــاحلات يســــيئة    عمـــــاىل نبــذ العــادات الس

 وها.ــوحم

 اآليةاآلية فاضاتفاضاتإإ
الزكاة،  دف ينعكس على البد  باداء ال ًة و عز وجلا اميا  باهلل 

ته داخل النفس وخارجها بال ًة وا نفا  يف دالشيطا  ومطار ةومعادا
ن عامل القدس، وكأ  اآلية تـدعو النـاس   سبيله تعاىل، ليقميب املسلم م

مجيعات اىل ا اميا  وا قرار بالوحدانية والتقرب اليه بالطاعة والـتخلص  
 ر  الدنيا وااواء الشيطا  با نفا .دمن 

 التفسريالتفسري

ــه تعــاىل ِإنه الهييِييَن ََنو ييوا َوَعِمل ييوا ] قول

 [ الصهاِلحَاتِ 
ة ا نشـاء ويـراد منـه    غ يلذين آمنوا يف القرآ  باأيها  يرد خطاب يا

ــ اهل التوحيد الذين آمن ن عنـده تعـاىل، ويـرد    مـ  وا بـالقرآ  كتابـات نـا  ،   ـ
ــى ب  ــات مات املعن ــيغةاحيان ــا     ــة كم ــة اخلربي ــة  يف ا مل ــذه اآلي ِإنه ] ه

 ،األربيف  هموهو بشارة وجود ا اميا  ودوا [ الهِييَن ََنو وا
ــ ادئ تضـبط اعم ــيف كل  ما  عندها مب ةرــحاع ةوا  املسلمني ام اهلا ـ

عو  النـاس  دالعمـل ويـ  بج الشـرع املـبني ويقرنـو  العلـم     ــيعلمو  مناه
صلى اهلل قال النيب  ،عادةــفاء والســـيد وعامل ال ــمجيعات ملفاهيم التوح

ف ) ا  اشد الناس عذابات يوم القيامة عـامل مل ينفعـه اهلل   عليه وآله وسلم
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 .(2) (بعلمه

ِإنه الهِييَن ََنو يوا َوَعِمل يوا ] وورد قوله تعاىل 

و س  مرات وفيه اخبـار مسـاوي عـن    يف القرآ  حن [ الصهاِلحَاتِ 
قميا  العلم بالعمل    الدنيا دار امت ا  واختبار، فًبد للعبد اعرورة 

ــات،    ا  يعــرف منزلتــه يف هــذا العــامل كمخلــو  حمتــاج ومــأمور بواجب
هـا با احـة الغشـاوة وكشـف الغطـاء لرياهـا       نيا وحقيقتها كنهواسرار الد

 . داء العبادات ولنشر املعروف وصيغ ا حسا   مناسبة مباركة
فهذه اآلية وعـ  ون ـ  وتوجيـه وارشـاد ومنـ  مـن الوقـوف عنـد         

ــ ه تعـاىل بـل  ب  ــــرار بالوحدانية لــا اميا  وا ق د مـن اداء العبـادات،   ــ
ــا تكليــ  ــومشق فوفيه ــً يس ــ ــر، ف ـــة وعس ــوع  ــ ــل ا  ــا  قم تطي  ا نس

ــه تعــاىل وطلــب     والعطــش يف شــهر رمضــا  ا  با اميــا  والشــو  للقائ
 .مرعاته سب انه

يفيـد  على ا اميا ، والعطف  وجاء عمل ال احلات يف اآلية معطوفا،
اليت تتجلى مبوعوع العلم والعمل، فعمل ال احلات التعدد واملغايرة، 

ــرع ا اميــ  ــر التعــدد و   ،ا ف ــن انك ــنهم م ــل   إلاوم ــا  وعم ــني ا امي ــة ب ثنيني
ــو مناس   ــاهر وه ــه ظ ــاحلات، ولكن ـــال  ـــبة لعلـ ــة ودراســ ــ ات ـوم كًمي

ــة ــه يف عــامل ا عمــال باشــاعة     ،عرفاني وا  املــؤمن جيــب ا  يرهــر ااميان
ــ ؤدي اليه مـن الغبطـة والس  ـــال احلات وما ت ــ اصعادة العامـة واخل ــ ة، ــ
حي ل  با اميا    لئتمالتقوه، ثم ا  القلب السليم امل وهي برها  على

ــ له الرعا باتيا  ال احلات ويعتربهـا ط  جيـد   ق الكمـال احلقيقـي و   يرــ
ــادات    ــاحلات اداء العبـ ــن ال ـ ــرائض، ومـ ــادات والفـ ــه ا  يف العبـ لذتـ

اهيم املـودة  فـ السـًم وم وافشـاء  واصطناع املعـروف والنهـي عـن املنكـر     
ــ ارعة يف اخلـريات، والدع ــني واملســراء واحملتاجــفقعانة الإو وة اىل اهلل ـ
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ً  كالغيبـة وا حـميا    ــتكبار وممائم ا خــاب ا ســـواجتن لــعز وج
 من السيئات.

ا  قر  اآلية بني ا اميا  وعمل ال احلات صف ة مشرقة من املبادئ 
، األرباهل  اليت جاء بها القرآ ، وقاعدة كلية وسنة ثابتة قكم عمل

فا  بها شطر من الناس ام سخروا العقل ملعرفة كنـه احليـاة الـدنيا وانهـا     
بهذه النشأة احلسية وعملوا نفوسهم  بلغة لآلخرة، فرسا حب اآلخرة يف

مبا يوصلهم اىل املراتب العالية يف النشأة العلمية الدائمة وهو ا م  بني 
 العلم والعمل.

 

َأَقييان وا الصهييالََة َوََتييْوا وَ ] قولــه تعــاىل  

 [ الزهَكاةَ 
سـلم بـا م  بـني ا اميـا  وعمـل ال ـاحلات جـاء        املهويـة  بعد بيا  

ا  بـا   نـ ثواتيا  الزكاة، م  انه  خيتلف ا دايةا خبار ا هلي باقامة اهل
واشرفها واعًها واك رها اهمية يف اهلداية ال ًة والزكاة من م اديق 

دنيا واآلخرة، ففي الدنيا يعتربا  شـاهدات حسـيات علـى ا اميـا  وعنوانـات      ال
ــ يت ق ظاهريات للهداية، كما ا  ا اميا    ــ ق ا  با مت ـ ــ ال  مـ ره تعـاىل  ـ

فمن آمن اهلل ورسوله عليه ا  يؤدي ال ًة ويؤتي الزكاة، م  هذا جاء 
ــ مكـر ال   ــ و اخل ــــًة والزكـاة علـى حن  ـ ى ا اميــا  ف علـ ـوص وبالعطـ ـ

 .وعمل ال احلات
ينرر هلا من خًل العطف وما يدل عليه من املغايرة لقب   واآلية  
فــذكرت اآليــة طريــق ا نــة   ،بيــا ، وملنــ  ا هالــة والغــرر  العقــاب بــً

لتوكيد حقيقة عقائديـة  واخللود يف النعيم على حنو التف يل ا مجالي و
ا، فا  ما نة ا  من خًهل سبيل اىل وهي عرورة ال ًة والزكاة، و 

مل مكرت اآلية ا اميا  وعمل ال احلات ومل تكتف بذكر ال ًة  فقل 
 فمن وجوه فوال وم، ا واب
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 ا  ا اميا  سابق  داء الفرائض. -2

لتوكيد مسألة عقلية وهي ا  الفعل العبادي مل يأت ا  عـن علـم    -2
سـلمني ا   ومعرفة باهلل ورسله واليوم اآلخر فمن ا رتقاء عنـد امل 

 عملهم فرع القوة العلمية.

 يت  ل ا  با اميا . القربة وهو   دتتقوم ا  بق  العبادات   -3

مـن  واقيـة  بني ا اميا  وال ًة والزكـاة   ،ا م  بني العلم والعمل -4
 ا  ود والكفر والضًلة وحاجب عن ااواء الشيطا .

والعقل حيكم با  كل  ،ا اميا  مقوم للعبادة يف استدامتها وبقائها -5
 لًهواء.عرعة  عمل مل يكن عن اعتقاد  يستمر ويكو 

 لية العبادات با اميا  باهلل واليوم اآلخر.ق بد من  -6

يت قق ا     اوتعاهده ،لكل من ال ًة والزكاة احكام وشرائط -7
التسـليم  ، مـ   عـز وجـل  مـن عنـد اهلل   أمـر  با اميا  وا قرار بانهـا  

 .يوم اآلخربال

يف ال ــًة واجبــات ركنيــة واــري ركنيــة ومنــدوبات، ويف احكــام   -8
تـتم بـه الزكـاة، وللزكـاة مقـدار ل ـوص حبسـب        ن ـاب  الزكاة 

اعـ  للزكـاة، ولكـل منهمـا  مـا  واوا ، واوا       خلجمموع املـال ا 
الزكـاة فهـي   امـا  ال ًة يومي ويـؤتى بهـا مخـس مـرات بـاليوم،      

  من جعل الواجب مست بات او املسـت ب مـن   سنوية، وا اميا  امين
وأوا  افعال ال ًة واجبات، وحيول دو  التفريط باوقات ال ـًة  

 الزكاة.

اة قال تعـاىل  ــًة وايتاء الزكــوم ا  باداء ال ــيتق ه  ـا اميا  نفس -9
الهِييَن ََنو وا َوَتطَْمِئنُّ ق ل وب ه ْم ِبِيْكِر ] 

ــني ا ،(2)[ َّللاهِ  ـــل ـــاحلات وبـــني ال  وبـ وم ــــــــًة والزكـــاة عمــ
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ــ ــقـوخ  ــن ال ــ   ،وص مطل ــاة م ــًة والزك ــا  ـفال  احلات، وهن
ــدة اخــره لل ــاحلات، ومــن ال ــ   ــا  ـم ــاديق عدي احلات اإلنف

السـر او  يف املست ب يف سبيله تعاىل ومنها كيفيـة ايتـاء ال ـدقات    
اعة ـــواش ذاء،ـدم املن او اإليــالعًنية ونشر العادات احلميدة وع

ة كافراد للعبادة اًة والزكـــومكرت ال  ،رب واجتناب الرباــالق
والبدنيــة  ،الواجبــة فتشــمل ا يــة مطلــق العبــادات البدنيــة واملاليــة

املاليــة، وحــرف العطــف )الــواو( املتكــرر يف اآليــة يفيــد الميتيــب   
 وا م .

 

 [ َله مْ َأجْر ه مْ ِعْوَد َربِِّهمْ ] قوله تعاىل 

 يف القـرآ   ف  اجرهم ب يغة ا م  الغائب اثـنيت عشـرة مـرة   ورد ل
وكلها يف مضامني الوعد اإلهلـي حبسـب ال ـواب ألهـل التقـوه، وورد      

منهـا  اربعـة  قوله تعاىل )هلم اجرهم عند ربهم( مخس مرات يف القرآ  
 .(2)يف سورة البقرة وواحدة يف سورة آل عمرا 

وم ـي العمـــــــة اإلطــً  تقتضالـواصــ ،ارةــــواآليـة وعــد كــريم وبش 
وعدم احن ار األجر باآلخرة وحدها، وقيد )عنـد ربهـم(   يـدل علـى     

ولكنه وثيقة وعهد واخبار عن ادخار السعادة  ،التقييد واحل ر باآلخرة
ـــاإلسوأمت ألفضــل األعمــال  تعدادات، ومــن األجــر يف الــدنيا الــر    ـــ

وال ــ ة يف البــد    عــاىل،ت الكــريم والقــدرة علــى اإلنفــا  يف ســبيله    
ـــوالس العبــد اــريه يبتلــى بــاملرب   ًمة مــن األدرا  واألمــراب فــريهــ

ويتعرب لغمه والعـو  والفاقـة، وهـو يتـنعم بـالر   الكـريم        ،والداء
م اليت يناهلا املسلم ــرور فا  النعــوم  ا  الدنيا دار م ،واسباب املعاش

ــن ا  تع  ــر م ــا اك  ـــفيه ــنعم ـ ــذه ال ــى، وه ــادة ألداء   د او ق  ــيلة وم وس
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والسعادة يف الدنيا  رعاجزء من الو ،تكو  عونا، على اآلخرةفت اداعبال
 األخروية.

جر حث على التقيد مبضامني اآلية، واملراد وا خبار اإلهلي عن األ
من اقامـة ال ـًة تعاهـد تشـريعها وا مت ـال يف ادائهـا، وجـاءت اآليـة         

 وفيها د  ت منهاف ،ب يغة ا م 
ــة   -2 ــرص األم ــى ح ــتغراقي    عل ــوم ا س ــو العم ــى حن ــًة عل اداء ال 

وا فرادي، فالكل يؤدي ال ـًة، وكـل مكلـف يشـعر     واجملموعي 
 بلزوم ادائها.

احنًل اخلطاب التكليفي بعدد املسلمني واملسلمات وتوجهه اىل كل  -2
 مسلم بالغ عاقل، وكذا كل مسلمة.

ــدوام علــى ادائهــا يف كــل   لفــ  )اقامــة ال ــًة( يعــ  -3 ــات وال ى ال ب
يف فتؤده الفقهية ا  ال ًة   تمي  حبال، القواعد األحوال، ومن 

يف سـاحة املعركـة   تـى  حو ،والشـدة والضـيق   ،حال السـفر واملـرب  
 حبسب اإلمكا  ومن اري حرج او عرر.

ًة يف اآليـة اشـارة اىل صـًة ا ماعـة وموعـوعيتها يف حفـ  ال ــ       -4
ــواب، كمــا انهــا تســاهم يف طــرد اخلــوف واحلــز  عــن     ــادة ال  و ي

 النفوس، وتكو  سببا، لزيادة اخلشوع واإلاميا .

 جاء ايتاء الزكاة ب يغة ا م  وفيه مسائلفو  
حاجة الفقراء وعدم ا نتفـاع ا  مـن ا مـ  والتعـدد والك ـرة مـن        -2

 طرف دافعي الزكاة.
 يكو  اسوة له يف املبادرة اىل اخراج الزكاة.بعضا، وهم ــبعض بحير -2

كينة لقلــوبهم املنكســرة، فمتــى مــا علــم ــــاة للفقــراء وســــفيــه مواس -3
و  ـــم يعيشــراج الزكاة فانهـــادرو  اىل اخـــالفقراء ا  األانياء يب

يف األمـل وينقطعـو  اىل العبـادة، ويرجــو  السـعة يف الـر   علــى      
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 ل الزكاة ويعم اخلري.الناس مجيعا، كي يك ر عدد أه

للكفار وتعريض بهم ألنه   أجر هلم و  ينتررهم ا  ويف اآلية قد 
العذاب يف نار جهنم، فاحرا  األجر عنـد اهلل أمـر حيتاجـه كـل انسـا ،      
ــيس     ــنس ول ــًم للج ــف وال ــرد ا  ا  األل ــيغة املف واألجــر وا  ورد ب 

تعـاىل، وليكـو     للعهد، ليكو  نوعه وكيفيتـه ومقـداره مـن سـعة فضـله     
ا خبار على حنـو القضـية املهملـة بابـا، لغمـل والطمـ  عنـد اإلنسـا  يف         

 ا زاء احلسن والذي يكو  فو  ت ور اإلنسا .
 

 َوالَ خَْوٌف َعَليِْهْم َوالَ ه مْ َيحَْزن ونَ ] قولـه تعـاىل   
] 

بشارة اخره وثواب متجدد ألهل اإلاميا  ودليل على عريم فضله  
ي باألوفى واألك ر، ويدل على التعدد وا  عدم اخلـوف  تعاىل وانه يعط

ونفــي احلــز  أعــم مــن موعــوع األجــر، فمــن األجــر مــا كــا  حمسوســا،  
ومشــاهدا، خارجيــا، ماديــا، كــا  او معنويــا،، ومنــه مــا كــا  يف البــد  ويف   

 النشأتني.
أما عـدم اخلـوف واحلـز  فهمـا كيفيـة نفسـانية واصـً  ماتـي لنيـل          

ه الكيفية   تن  ر مبا قبل األجر بل هي يه، أل  هذاألجر وانتراره وتلق
مستدامية حتى عند نيل األجر ونام النعمة ودخول ا نة، ف ينما يكـو   

ــ وة عنـد امللـك فانـه خي   ـــا نسا  يف نعمة او حر زول او يبـدل  ـشى ا  تـ ـ
امللك والسلطا  رعاه بسخط يأتي على حياته ويتم ا سـتيًء علـى مـا    

 ت.عنده من اخلريا
 واآلية على وجوهف

 عدم اخلوف من أهوال يوم القيامة، وعدم احلز  فيها.   -2
بسـبب  األمن والسًمة يف الدنيا من عداوة الشيطا  وعدم احلـز    -2

فيكو  ااواؤه  ألنهم اعت موا منه باإلاميا  وأداء الفرائض اوائهأ
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 .عديم األثر

ى ما فات من النجاة من الفقر والفاقة يف الدارين، وعدم احلز  عل -3
النعم الـيت ناهلـا اريهـم، او الـيت ننوهـا ورابـوا بهـا ولكـنهم مل         

 يستطيعوا احل ول عليها.

الشو  للقائه تعاىل وعدم اخلوف من املوت وما بعده، وعدم احلز   -4
 على أيام احلياة الدنيا عند مغادرتها.

انعدام املنافسة يف اآلخرة أل  أفراد النعم اـري حم ـورة، فكـل مـا      -5
هيه أهلها موجود فً خـوف مـن فـوات نعمـة، و  حـز  علـى       يشت

 اخذ الغري هلا.

حينمــا يــره ا نســا  أهــوال احلســاب وعرــيم نفــ  احلســنة وفعــل   -6
ً، يندم ويأسف ألنه مل يك ر منها، وحيز  ملا  ال احلات وا  كا  قلي

الواقية وسـبيل النجـاة، أمـا أهـل هـذه اآليـة فـانهم           ينترره وفقد
قلة ما عملـوا، أل  اهلل عـز وجـل أربـى ال ـدقات       حيزنو  بسبب

و اد يف احلسنات وحمى عنهم السيئات، فيجدو  مكتوبا، هلم أك ر 
ــاتهم يف النشــأة األوىل فيستبشــرو  بفضــله تعــاىل    ممــا تســتوعبه حي

 وتسكن نفوسهم.

 .يوم القيامة ا ية بشارة الشفاعةيف  -7

اعة والتسابق عمال ال احلة وبيا  لوجوب الطواآلية حث على األ
يف اخلـريات وق ــد رعــاه تعــاىل واإلعـراب عــن الــدنيا، وبيــا  أهميــة   

وانه مبدء كل خري وصً ، وفيها بناء مللكة العزة وال قة واألمل اإلاميا  
 وعدم القنوط واليأس.

وقد أورد بعض العلماء اشكا ، يف اآلية وهـو ) ا  املـرأة اما بلغـ     
ند انقطاع حيضها مات ، او الرجل عارفة باهلل وملا بلغ  حاع ، ثم ع

فا  تبلغ عارفا، باهلل، وقبل ا  جتب عليه ال ًة والزكاة مات، فهما باإل
من أهل ال واب، فدل ملك على ا  است قا  األجر وال واب   يتوقف 
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على ح ول األعمال، وأجاب انه تعاىل امنا مكر هذه اخل ال   ألجل 
ألجل ا  لكل واحد منهما أثرا،  ا  است قا  ال واب مشروط بهذا، بل

 .(2) يف جلب ال واب(
 وموعوع املرأة أعًه   يعترب اشكا ، على اآلية، من وجوهف

 انه فرد نادر و  عربة بالشام النادر. -2
اخلطاب موجه اىل املكلفني القادرين على ا مت ال، وهـذه املـرأة    -2

اليوميـة   تعذر عليها األداء بل انه يتوجه هلا خطاب باداء ال ًة
 عند دخول وق  ال ًة وتشملها قاعدة امليسور.

هنا  ك ري من املسلمني يوافيه األجل وهو مل يؤد الزكاة ومل حيج  -3
ألنه مل اميلك الن اب الذي جتب فيه الزكاة، او أنـه مل يـؤد حـج    
بي  اهلل احلرام لعدم ا ستطاعة، وم  هذا فا  اآلية وما فيها من 

 البشارات تشمله.

كواجـب   األربية من األمة واملسلمني تعاهد ال ًة يف تريد اآل -4
علـى كـل أمـة يف كـل  مـا       نـوعي  عيى على كل فرد، وواجب 

ومكا ، فلذا جاء التشديد على اداء ال ًة وا ست باب املؤكد 
على ادائها مجاعة، وا دياد ال ـواب كلمـا كانـ  ا ماعـة أك ـر      

 ة عامل او يف املسجد ا ام .عددا، يف أفرادها، او كان  بإمام

  حبث بالغيحبث بالغي
)فــً خــوف( بضــم مــن اــري تنــوين وبتقــدير حــذف   مــنهم مــن قــرأ

املضاف اليه، اي فً خوف شيء عليهم، ولكن املدار علـى املرسـوم يف   
ــه جيمــ  اإلجيــا  يف اللفــ     امل ــاحف و  خيلــو مــن نكتــة خ وصــا، وان

ذف، واحملذوف املقدر واإلطناب يف املعنى من اري ا  ت ل النوبة الهاحل
يدخل يف معناه ايضا،، مما يدل علـى ا  األصـل يف اللفـ  القرآنـي افـادة      
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املعنى األعم، فمن فضله تعاىل انتفاء اخلوف ماته موعـوعا، وحكمـا، ممـا    
 يعى انعدام اسبابه ومنعها من التأثري واألثر.

*********** 
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  قوله تعاىل قوله تعاىل 
ق يوا َّللاهَ َياَأيَُّها الهِييَن ََنو يوا اته ] 

وت ْم  ا ِإْن ك  ْن الرَِّب َ ِن
ي ا َبِق َوَذر وا َن

 .278اآلية  [ ن ْؤِنِوينَ 
 

  اإلعراب واللغةاإلعراب واللغة
)اتقوا اهلل( اتقواف فعل أمر مبى على حذف النـو ، واو ا ماعـةف   

 فاعل، لف  ا ًلةف مفعول به.
)ومروا ما بقي من الربـا( الـواوف عاطفـة، مرواف فعـل أمـر، الـواوف       

عل، ماف اسم موصول مفعول به، مجلة )بقي(   حمل هلا ألنها صـلة  فا
 املوصول، ا ار واجملرور متعلقا  بـ)بقي(.

)ا  كنتم مؤمنني( ا ف شرطية، كنتمف فعل ماب ناقص يف حمل جزم 
فعل الشرط، التاءف اسم كا ، مؤمننيف خربها من وب بالياء ألنه مج  

  فذروا ما بقي من الربا.مذكر سامل، والتقديرف ا  كنتم مؤمنني
 مري  الشيء أي اسقطته وطرحته. فوُيقال

 

  يف سياق اآلياتيف سياق اآليات
ني مـا  ــبيله تعاىل وتبــبعد اآليات العديدة اليت تراب باإلنفا  يف س

يء جمـ وقـريم الربـا وتبكيـ  أهلـه وانـذارهم، و     له من ال واب العريم، 
ـــاآليــة الســابقة بالبش ًة والزكــاة، ــــال  بني علــىــــارة للمــؤمنني املواظـ

مر بالتقوه وهجرا  الربا وتر  ما بقي مـن تبعاتـه   جاءت هذه اآلية باأل
 املالية.

مر بمي  ما تبقى من تبعات الربا مل يـأت  ومن اعجا  السيا  ا  األ
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بعد آياته مباشرة بل بعد مقدمة عقائدية وهي ا خبار عن عريم ثـواب  
وآيـات الربـا جمتمعـات آيـة يف     املؤمنني الذين يؤدو  الفرائض العبادية، 

 اجتماعية وأخًقيةمعا ة ظاهرة الربا وما يتفرع عنه من علل وأمراب 
 .وإقت ادية

  اعجاز اآليةاعجاز اآلية
ــ بالشاآلية م  ــم اختتــا  ثـفة اإلاميــة ب ــيف اآليدأ اخلطاب ــب رط ـ

  يف لميمجـة اإلاميـا  يف دعـوة إهليـة    [ ِإْن ك وت ْم ن يْؤِنِوينَ ] 
ــادين العمــل لت مــل   ــا األربمي ــا اعمــال  صــبغة العب دة، وت ــعد منه

ب اإلاميـا  وا  التقــوه أرقـى درجــة مــن   ــــهر اآليـة مرات ـــــاإلاميـا ، وتر 
وكيف ا  التخلص من الربا والفواحش حيتـاج اىل درجـة مـن     ،اإلاميا 

لقط  ة لغعمال، وتبني اآلية اـً  وتزكيــية اهلل عنوا  صــاإلاميا ، وخش
تمرار علــى احلــرام واقــميا  الكســب احلــًل  ـــــدم ا ســـــيف احلكــم وع

 با سًم.
 واميكن تسمية هذه اآلية بـ)آية تر  الربا(.

  اآلية سالحاآلية سالح
تعترب اآلية مدرسة يف التقوه، وتوظيفها يف الواق  العملي وابـواب  
الكسب والف ل بني الر   احلًل وبـني احلـرام الـذي يـمي  وا  كـا       

 تاما،.عقده 

  اسباب النزولاسباب النزول
 مكرت يف اسباب النزول وجوهف

ا  اآلية نزل  يف أهل مكة ام كانوا يـاكلو  الربـا، فلمـا مت فـت       األولف
مكة نزل  اآليـة وأمـروا بـا  يأخـذوا رؤوس أمـواهلم مـن دو        

 فائدة عليها.
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أخرج أبو يعلى من طريق الكلبى عن أبن صاحل عن ابن عباس  ال انيف
الذين ياكلو  الربا   يقومو  ا  كما يقوم الذه يتخبطه )يف قوله 

قال يعرفو  يوم القيامة بـذلك   يسـتطيعو     (الشيطا  من املس
ملك بانهم قالوا امنا البيـ   ) ،القيام ا  كما يقوم املتخبط املنخنق

ومـن   (أحل اهلل البي  وحرم الربا)ووكذبوا على اهلل  (م ل الربا
ويف  (ئك أص اب النـار هـم فيهـا خالـدو     فاول)عاد  كل الربا 

يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهلل ومروا ما بقى مـن الربـا اآليـة    )قوله 
قال بلغنا ا  هذه اآلية نزل  يف بنى عمـرو بـن عـوف مـن ثقيـف      

  .(2)وبنى املغرية من بنى لزوم
 ومكر ا  أو د عمرو هم مسعود، وعبدياليل، وحبيب، وربيعة.

نزل  يف العباس وخالد بن الوليد، وكانا يسلفا  يف الربا، وهو  ال الثف
 .(2)قول السدي

َيْأك ل وَن  الهِيينَ ] زل اهلل تعاىل ــري القميف ملا أنــيف تفس الراب ف

اآلية، فقام خالـد بـن الوليـد اىل رسـول اهلل      (3)[..الرَِّبا
صلى اهلل عليه وآله وسلم قالف يا رسول اهلل ربا أبـي يف ثقيـف،   
وقد أوصـاني بأخـذه عنـد موتـه، فـأنزل اهلل تعـاىل اآليـة، أي ا         

 خالدا، مل يقم بالتسليف، ولكنه ورث املال.
صف انـه شـهد حجـة الـوداع مـ       اخرج عن عمـرو بـن األحـو    اخلامسف

رسول اهلل صلى اهلل عليـه وآلـه وسـلم فقـالف أ  ا  كـل ربـا يف       
ــ ا اهلية موع َفَلك مْ ر ء وس  َأْنيَواِلك مْ الَ ] وع، ــ

، اخرجــه ابــو داود،  [ َتظِْلم ييوَن َوالَ ت ظَْلم ييونَ 
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 والميمذي يف ص ي ه، والنسائي.
عليه وآلـه وسـلمف ا     ويف جمم  البيا   ادف فقال النيب صلى اهلل

ا  كل ربا من ربا ا اهلية موعوع، وأول ربا أععه ربا العباس 
بن عبد املطلب، وكل دم يف ا اهلية موعـوع، وأول دم أعـعه   
دم ربيعة بن احلارث بن عبـد املطلـب كـا  مرعـعا، يف بـى ليـث       

 فقتله هذيل.
و  تعارب بني الوجـوه اعـًه خ وصـا، مـ  احتمـال شـيوع الربـا        

ــارة      و ــل بالتج ــريش تعم ــ  ق ــة، وكان ــام ا اهلي ــاس أي ــني الن ــاره ب انتش
 وتتعاطى السلف.

  علم جديد يف السنة النبويةعلم جديد يف السنة النبوية
ا  بنو املغرية يربو  ل قيف فلما أظهر اهلل رسوله على مكة ووع  ك

يومئذ الربا كله وكا  أهل الطائف قد صاحلوا على ا  هلم ربـاهم ومـا   
وكتب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  ،كا  عليهم من ربا فهو موعوع

يف آخر ص يفتهم ا  هلم ما للمسلمني وعليهم مـا علـى املسـلمني أ       
الربا و  يؤكلوه فاتى بنو عمرو بن عمري ببنـى املغـرية إىل عتـاب    ياكلوا 

ابن أسيد وهو على مكة فقال بنو املغرية مـا جعلنـا أشـقى النـاس بالربـا      
ووع  عن الناس ارينا فقال بنو عمـرو بـن عمـري صـوحلنا علـى أ  لنـا       
ربانا فكتب عتاب بن أسيد ملك إىل رسول اهلل صـلى اهلل عليـه وسـلم    

 (فا  مل تفعلوا فأمنوا حبرب)اآلية  فنزل  هذه
أي ا  عمــال الــنيب صــلى اهلل عليــه وآلــه وســلم يف األم ــار كــانوا 

ويـرد   يكتبو  له ويرفعو  لـه اخل ـومات والنزاعـات وانـه كـا  جييـبهم      
ــى    علــيهم ــه وســلم كــا  يكتــب عل ــه وآل ــنيب صــلى اهلل علي ، كمــا ا  ال

ويبعث الرسل ، ما ال  ائف ويعطي بعضهم كتابا، يف حق او هبة، أو أ
لــدعوتهم لًســًم، ويرســل اىل القبائــل والقبائــل اىل امللــو   والكتــب

املسلمة باحكام الدين او السؤال عمن يأتي يشـهد عنـده ملعرفـة عدالتـه     
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 وأهليته للشهادة 
واميكــن اعــافة قســيم رابــ  ألقســام الســنة النبويــة القوليــة والفعليــة   

 والتقريرية وهو )السنة التدوينية(.
وفيـه  ، لسـنة التدوينيـة  لهذا التقسيم جيعـل خ وصـية واسـتقً ،     و

اشراقة علمية جديدة تساهم يف توثيق وعبط ما دو نه رسـول اهلل صـلى   
يسر للعلماء والباح ني الت قيق وا سـتنباط يف  ياهلل عليه وآله وسلم ، و

كمـا انـه   ، خ وص ما كتبه الرسول األكرم صلى اهلل عليـه وآلـه وسـلم   
ــه وس    ســاعد يفي ــه وآل ــلى اهلل علي ــنيب ص ــب ال ــاء كت ـــإح  ــدـ  لم وقدي

ي الـيت تتجلـى   ــة وإفاعات الوحــا العامــهــا ونتائجـبابهــتوارخيها واس
 بني ثناياها.

ا  السنة التدوينية علم مستقل يست ق ا  ت نف به الكتب اخلاصة 
وتوع  له منـاهج دراسـية تعـني أهـل العلـم علـى معرفتـه ومـا فيـه مـن           

نة القولية والفعلية، وتدل ــبة وال لة بينه وبني الســت النبوة ، والنسد  
 نة التدوينية على ا رتقاء العلمي والتنريم اإلداري أيام النبوة.ـــالس

 

  مفهوم اآليةمفهوم اآلية
ــر  ــة اكترهـ ـــاآليـ ــاهلم  رام ــ ــوجيههم يف أعمـ ــلمني وتـ ــرآ  للمسـ القـ

ا يضـرهم يف ديـنهم   ومكاسبهم وجتاراتهم، واملنـ  مـن إقـدامهم علـى مـ     
وجمتمعـــاتهم، لقـــد أراد اهلل عـــز وجـــل للمســـلمني الســـعادة يف الـــدنيا 

 واآلخرة.
والربا جملبة لغمه املركب، ليس فيه مـن نفـ  ا   يـادة علـى رأس     
املال يأخذها آكله فتكـو  وبـا ، عليـه وعلـى اـريه، أمـا بالنسـبة لـه فهـو          

اآلخرة، أما بالنسبة لغريه ارتكاب ملع ية وأكل املال بالباطل والعقاب يف 
فهو اعرار باملقميب وبعيالـه واعـاعة ألحكـام الـدين، وتهديـد للقـيم       
املتعارفة، واشاعة للفجور والضًلة، ودعوة للتجرأ على أحكام احلًل 
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 واحلرام.
ــار إلقامته  ــة مم للكف ـــويف اآلي ــا واخب ـ ــى الرب ـــم عل ــن  ـ ــمى ع ار ع

ــ أتني، واآلية نـذير ش ــارتهم يف النشــًلتهم وخســخطأهم وع ؤم هلـم  ـ
لقب  الربا ومً مته وا عرار الناجتة عنه، كما ختربهم اآلية عـن املـائز   

ــني املس  ــنهم وب ـــبي ـــلمني، فاملسلمـ ـــ ــن الس ـو  يتلق ــام م ـــو  األحك ماء، ـ
يـا   دوأحكام الربا مل تكن من  رة بهم بل هي عامة وشاملة لكـل األ 

 السابقة.
وا ه يف امللـل السـماوية ا خـره، ومـا     ف رمة الربا ليس  نسخا،  ـ 

جاء به القرآ  ت بي  حلكم مت ل وموجـود ومـً م للوجـود ا نسـاني     
ا، واملسـلمو   بـ ر، ومن هذا يبدو الضرر الكـبري يف اتيـا  ال  األربعلى 

والنـاس  بالتزامهم بأحكام الربا اميـدو  يـد املسـاعدة اىل امللـل ا خـره      
 املستقيم.مجيعا، بهدايتهم اىل ال راط 

واجتناب الربا ك كم شرعي وتقيد نـوعي جيعـل النـاس يتسـاءلو      
 عن امور منهاف

 مغزه هذا ا جتناب وعلله واسبابه. -2
 تأثري األمر اإلهلي على املسلمني على حنو العموم اجملموعي. -2

يبعــث اخلــوف والفــزع يف نفــوس اآلخــرين مــن املســلمني فهــم   -3
فكيف اما داهمهم  جيتمعو  على حكم فرعي يف معاملة جتارية

 خطر وحاول عدو النيل من عقائدهم.

ــ تنا ل املس -4 ــ لمني عمـا بق ـ ــ ي مـن الربـا ط  ـ اعة هلل تعـاىل شـاهد   ـ
عملــي علــى اســتعدادهم للتضــ ية والبــذل والعطــاء يف ســبيله  

 تعاىل.

انه دعوة ملًحرة ا عرار ا انبية للربا، فما دام  حرمة الربا  -5
ء واملرسلو  فا  آكل الربا يبتلى سابقة لًسًم وجاء بها األنبيا
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ــ ا  كتابيا، او وثنيـا،، وامتنـاع املس  ـوا  ك ــ لمني مـن الرب ـ ا جيعلـه  ـ
للربا، كما ا  الذي وأكله يربط بني األمه الطارئ الذي يًقيه 

يدف  الزيادة على القروب سواء كان  للم ارف والبنو  او 
ــام   ــًمة النرـ ــ ة وسـ ــدر  صـ ــخاص يـ ــات او لًشـ  للمؤسسـ

ه لًســًم، ويشــعر أنــه ــــو  يف نفســــا ســًمي، وينبعــث الش
للفو  يلة ــد انه الطريق اىل ا نة ووســاة يف الدنيا و بــسبيل جن

 يف اآلخرة.

ــة      -6 ــوة يومي ــة ودع ــا رســالة جهادي ــن الرب ــلمني ع ــاع املس ا  امتن
 لًسًم وجذب  فكاره ومبادئه.

الربا وا لتزام بها اصً  للنرم املالية العامليـة وحضـور   حرمة  -7
 عقائدي مساوي يومي يف  من العوملة.

اىل جـرهم  خانة اآلية تقطـ  أمـل الكفـار باملسـلمني واحتمـال       -8
 عامل الربا وطرقه اخلفية

  إفاضات اآليةإفاضات اآلية
تبدأ اآلية صطاب اإلكرام وقبول اإلاميا  بنيـل صـفته وجعلـه عنوانـا،     

مقدمة  ست قا  توجه التكليف للمسلمني، وبعده تـأمر بتقـوه اهلل،   و
مر بتقوه اهلل مدرسة مساويـة  وهذا التعاقب بني خطاب التشريف واأل

كرامية لتلقي احلكم القرآنـي  ينفرد بها القرآ ، وآية تعبدية ومدد ومقدمة 
 بالتخلص من أموال الربا.

حقه يف ممة من يرنها ا نسا  حساباته على تلقي أموال  ىعندما يب
اآلخرين وينترر حلول أجلها، ثـم يـأتي األمـر الشـرعي باسـقاطها فانـه       
حيتـــاج اىل وســـيلة لت بيـــ  احلكـــم وقبولـــه برعـــا علـــى حنـــو العمـــوم   

 ا ستغراقي.
فليس كل من أسلم يتعاطى الربا أيام النزول، ولكـن اآليـة جـاءت    
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ملسـلمني مجيعـا،،   ب يغة ا م  وا طً  أل  تر  مال الربـا مسـؤولية ا  
وأمر يستلزم التعاو  العام للتنزه منه كمع ية وداء يهدد اجملتم  والنرام 

 املعاشي.

  التفسريالتفسري
َياَأيَُّها الهِييَن ََنو وا اتهق يوا ] قولـه تعـاىل   

 [ َّللاهَ 
ويتضمن اكرام  قد ورد هذا الشطر من اآلية يف القرآ  س  مرات،

تـاج اىل ورع وخشـية منـه تعـاىل،     املسلمني وح هم على التقـوه الـيت ق  
وهذا الورع متفرع عن اإلاميـا  فكلمـا كـا  اإلاميـا  نافـذا، مسـتوليا، علـى        

ــ النفس اإلنس ــ انية فـا  التق ـ ــ وه تتولـ ــ د عنـه وتب ـ ر  يف القـول والفعـل،   ـ
واآلية اثارة للهمم وقـريض وترايـب، وورود اخلطـاب ب ـيغة ا مـ       

ــة    ــى أهلي ــدل عل ــاحلكم وي ــد ب ــارة التقي ــام   بش ــل باألحك ــلمني للعم املس
 الشرعية.

 وتقوه اهلل فيها وجوهف -2
ا  ُيطاع اهلل و  ُيع ى، وُيشكر و  يكفر، وُيذكر فً ُينسـى،   -2

 وهو املروي عن اإلمام ال اد  عليه السًم.
 اتقاء مجي  معاصيه، عن أبي علي ا بائي. -3

لومة  ئم وا  ُيقام له بالقسـط يف  وعدم خشية اجملاهدة يف اهلل  -4
 اخلوف واألمن، عن جماهد.

 اتهق وا َّللاهَ حَقه ت َقاِتهِ ] واختلف هل نسا قوله تعاىل  
، كمـا  (2)[ َفاتهق وا َّللاهَ َنا اسَْتطَْعت مْ ] بقوله تعـاىل   (2)[

قـال قتــادة، والربيــ  وهــو املــروي عـن اإلمــام البــاقر وال ــاد  عليهمــا   
                                                           

 .212سورة آل عمرا   (2)
 .26سورة التغابن  (2)



 43ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  47ج/اميا معامل اإل

 

 السًم، او اري منسوخ كما عن ابن عباس وطاوس.
وأنكر ا بائي نسا اآلية ملـا فيـه مـن اباحـة بعـض املعاصـي، ولكـن        

كمــا ا  ة بــني النســا واباحــة املعاصــي، ــــغروي و  مً مــــاخلـًف ص 
ــ النس ــ ا الـوارد هنـا لـيس باملعن   ـ ى ا صـطًحي والبدليـة، بـل يتضـمن     ـ

 أمرينف
البقــاء علــى تقــوه اهلل عــز وجــل وعــدم نســا مفهــوم وموعــوع   -2

 التقوه.
 حكــام الضــرورة وملنــ  احلــرج ودفــ    وجــاء  جزئــي ا  النســا -2

األمه، وتقديم حف  النفس وصيانة العرب وهي أفراد من تقوه 
اهلل ايضــا،، مبعنــى ا  قيــد ا ســتطاعة مل يــأت ا  لبيــا  أولويــات  
ــد      ً، عن ــ  ــنفس م ــديم حفــ  ال ــد تق ــ  ا شــكال عن التقــوه، ولرف

قهرا، او يقتل فـا    اخلوف، فلو دار األمر بني ا  يفطر املسلم يوما،
، فقيـد  التقوه تقتضي ا فطار وحف  النفس ثم القضاء فيما بعـد 

او تتولد التقوه ا ستطاعة رمحة وختفيف وتيسري واعافة  فراد 
 ،تقوه بقوله وفعلهال يؤدي اىل ظهورعنها التقوه، ف ف  املؤمن 

 والذرية اليت خترج منه. 
همية أمـر الربـا يف احليـاة العقائديـة ولـيس      وجاء األمر بالتقوه أل 

التجارية فقط، وأل  ا حميا  منه يستلزم خشية اهلل يف السر والعًنيـة،  
 واست ضار املعاد واحلساب واألثم العريم بأكل مال الربا.

واألمر بتقوه اهلل يف اآلية   ين  ر مبوعوع الربا بل هو مطلق،  
 و تر  الربا وما بقي من ارباحه.اعتبار ملوعوع اآلية وه ولكن فيه

ــة مــن بــني أرب    ــة ال ال  ـــوهــذه هــي اآلي ــق  ـ ــات تتعل ــات متوالي   آي
وع الربا، وقد جاءت اآليتا  السابقتا  بتقبي  فعل الربا والوعيد ــمبوع

والتخويف ألهله ومن يأكل املال به، وهذه اآلية هي الوحيدة مـن بينهـا   
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من أمر هـام يف املقـام، وحيتمـل     اليت جاءت بالوصية بتقوه اهلل، و بد
 فا،أمور
 التوكيد على حرمة موعوع الربا. -2

 خ وص ما بقي من الربا يف أموال الناس. -2
 اجتناب النواهي والفواحش مطلقا،. -3

، جمتمعـة بل ـاظ   من م اديق اآلية الوجوه ال ًثة جمتمعة ومتفرقةو
ــ جميء األمر بتق ــ وه اهلل يف آيـات الربـا، ومتف  ـ ــ ة بـا  التق رقـ وه سـً   ـ

وواقية لًمتنـاع عـن الربـا واملعاصـي، وا  تـر  الربـا وفوائـده يسـتلزم         
نن  مـن اللـهث وراء  ينـة الـدنيا      واخلشية منه تعاىل ،درجة من التقوه

ومج  األموال، وجتعل عند ا نسا  ملكة اختيـار كيفيـة الكسـب وفـق     
 مرعاته تعاىل.

  

َ ِنْن الرَِّباَوَذر وا َنا َبقِ ] قوله تعاىل و
 [ ي

مـر بـمي    اخلاص على العام، فبعد األمر بالتقوه جاء األعطف من 
اربا  الربا واسقاطها عن اهلها، وهذا األمر بـالمي  يعـى عـدم جـوا      
أخذها وانها من الس  ، ونع  ما تبقى من ا ربا  بانه من الربـا مـ    

الفوائد والزوائـد   يدل على ا  املراد من الربا هو جوا  أخذ رأس املال
اليت فرع  على أصل املال يف معاملة ربوية باطلة، فاآلية تقسم املال يف 

 الربا اىلف
 أصل املال ومقدار القرب. -2
 الفائدة عليه، وهذه تقسم اىل شعبتنيف -2

 ما مت استيفاؤه قبل دخول صاحب املال يف ا سًم. األوىلف
 ما بقي ومل يستلم منذ اسًمه. ال انيةف

ــ اعه ألنه مــد من ارجــقسم األول فًبأما ال ال شخ ـي وقـرب،   ـ
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ــ ه ويكــم ال اني فانه مت قبضــوىل من القسعبة األــوما يف الش ــ و  معفـ وا، ـ
 انية اعًه فهو الذي جيب ا  لعبة اــعنه و  اعادة له، أما ما ورد يف الش

ً   ، توفى و  يطالـب بـه املقـميب ألنـه حـرام     ــ  يس م وبـذا يكـو  ا سـ
ً، يف املعــامًت التجاريــة، وأحكامــه نافــذة يف أد  ميــادين احليــاة   في ــ

 .العملية
دم الفــر  بــني ــــوتعتــرب اآليــة نــواة ااميانيــة يف التبــاد ت التجاريــة لع

ـــالقض ـــية الشــ ـــخ ية والنوعيـ ــ  أس ـ ــة، واما رأي ـــة العام ــأ ـ باب التلك
لـى جمريــات  والركـود ا قت ـادي جتـد الربـا يقــف وراءه ويـؤثر سـلبا، ع      

اءت هـــذه اآليـــة هلدايـــة النـــاس لً دهـــار  ـــــاألعمـــال والوقـــائ ، فج
ا قت ــادي وتقــديم مضــامني الرأفــة والرمحــة علــى جــى األربــا  يف   
املعامًت التجارية، انها دعوة لعدم جعل األولوية للرب  م  أهميته يف 

 موا ين الكسب.
بقيـد   فكأ  اآلية قث على القرب وعلى التجارة والكسـب ولكـن  

عدم الضرر وا عرار باآلخرين وبالذات، والفائدة مـن القـرب علـى    
 نوعنيف

 الفائدة الدنيوية. -2
 الفائدة ا خروية. -2

 واألوىل تنقسم اىل أقسام منهاف
اليت تأتي بالشرط وأخذ الزيادة ام ا  الربا   يأتي  فالفائدة املالية (2

 القربا  من جهة الشرط، فلو أراد املقميب اعطاء  يادة على 
 من الربا او الكسب احملرم. فً تعتربهبة وهدية منه 

ــةف  (2 ــدة األخًقيـ ــن اص  الفائـ ــرب مـ ــا يف القـ ـــملـ ـــً  للعــ ًقات ــ
ا جتماعيــة وتهــذيب النفــوس وطــرد النفــرة وقضــاء لل ــوائج،  
فــالقرب الربــوي فيــه قضــاء لل ــوائج ايضــا، ا  انــه يفــت  البــاب 
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وائد وارباحـا، متجـددة   ــب فحلاجات جديدة وحيمل كاهل املقمي
 م  األيام.

ــ لقد جعل اهلل عز وجل الدنيا رمحة ومناس بة لـذكره تعـاىل، يطـل    ـ
ا ديدا  الليل والنهار بآفا  وآمال وابطة، ولكـن  ا  ـــفيها على ا نس

ا يأتي عليه يوم يشعر با قمياب من ديـن   أصـل   ــالربا جيعله كئيبا، كلم
ألربـاب األمـوال والشـرائط الـيت      وكـره  اعـايف  لـه، في ـدث عنـده هـم    

يضــعونها ملــادة قضــاء احلاجــة مــن الــذهب والفضــة والعمــًت الورقيــة 
 والبضائ  اليت ُتباع بأك ر من سعرها بسبب البي  باألقساط.

ذي ـف املبلــغ الــــــميي مات الســلعة مبــا يقــارب ن ــــفــريه اــريه يش
ــ اشميه هو به   لسبب ا  ألنـه يدف  واألقسـاط، فينتـزع مـن    بـالنجوم    ـ

اء اجملتمـ  او القـوانني ألنرمـة    ـإلمضـ  ما ، ليس له عوب او بـدل  ر قه 
الربا ب ورة صـرحية او بالواسـطة وا حتيـال بطـر  شـرعية، مبعنـى ا        

ـــا  ا  انــه   يلغــي معانــاة املقـال وا  جــــــا حتي ميب وقملــه ألعبــاء ـ
 أصـل حاجتـه، ممــا يعـى تـراكم احلاجـة وا ديادهــا      جديـدة تضـاف اىل  

ــ ه النفســلبا، على حالتــوتأثريها س ــ ية وحياتـه اليوم ــ ، واهلل عـز وجـل   يةـ
ا مناســبة للتــدبر يف آياتــه وبــدي  ــــة يف الــدنيا واختامهــــأراد للعبــد الغبط

 صنعه.
الـذين يـدخلو  ا سـًم    وتبني اآلية قاعدة كليـة يف احكـام الكفـار    

وفـت   ، بامضاء املعامًت اليت ن  يف  مـن الكفـر،   ه مسألة الرباتتعد
عنــد دخـول ا سـًم مبنيــة علـى قواعـد وســنن     مشـرقة  صـف ة جديـدة   

الشريعة، ا  تر  الذي يدخل ا سًم مـا بقـي مـن الفوائـد علـى مالـه       
ــا  والتس  ــة ا امي ـــد ل ــام ـ ــول ألحك ــة    ليم والقب ــديم الطاع ــريعة وتق الش

ــ ، كما ا  اآليـة تش   األموالــوا مت ال على الرب  ومج ريف للمسـلم  ـ
َياَأيَُّها ] وا  كا  يف أول دخوله ا سًم فانها ختاطبه بلغة ا اميا  
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، حتى على اعتبار ا  اخلطاب يتعلق بكل من [ الهِييَن ََنو وا
 ينطق بالشهادتني.

ا اميا  والربا وانهما   جيتمعا ، وتر  مـا  وتبني اآلية التناقض بني 
ــ بقي من الربـا مطلـوب بذات   ــ ه ومطـ ــ لوب لغـريه، مبعنـى انـه اش   ـ ارة اىل ـ

ــ الكف النهائي عن معامًت الربـا باألولويـة القطع   القـرآ    فت ـريم ية، ـ
يعــى عــدم اجــراء العقــد الربــوي وايقــاف  د ــــأخــذ مــا بقــي مــن الفوائ

 الربا. معامًت
ــى     ــأريا والبنـ ــره التـ ــيري جمـ ــي يف تغـ ــا  القرآنـ ــر ا عجـ ــذا يرهـ وبـ
ا جتماعية، بـا نطً  مـن املسـألة الفرعيـة اىل القواعـد الكليـة، ومـن        
الشخ ية اىل النوعية، فالذين هلم معامًت ربوية عالقة عند دخـوهلم  
ا سًم قليـل، أمـا الـذين ينـوو  تعـاطي الربـا فهـم كـ ري، وهـذه اآليـة           

 دعهم وتزجرهم عن دخول ميدا  الربا.تر
 بــا  هــذه اآليــة ننــ  اناســا، مــن دخــول ا ســًم وهــل اميكــن الرــن 

لتفضيلهم استيفاء ارباحهم من الربا، ا ـوابف انـه أمـر ممكـن وحمتمـل      
ولكنه ليس مطلقا، بالنسبة لكل من عنده فوائد واربا  على اـريه، ومـ    

ية بلزوم اسـقاط الفوائـد   وجاءت اآل ،  ا سًم شرع احلكمااحتماله ف
الربوية، مما يعى ا  القرآ  كتاب نا ل من عنده تعاىل، وانه   ينرر اىل 
مداراة ا شـخاص وجعـل أولويـة ملـا يرعـيهم ويتماشـى مـ  اهـوائهم         

 والنفس الشهوية.
واختيـار مجاعـة مــن النـاس عــدم ا اميـا  بســبب احكـام التكليــف      

مــن ت بيــ  احلكــم وتبليــغ آيــات  والضــوابط الكليــة يف الشــريعة   امينــ  
القرآ ، ثم ا  النتائج هـي التـزام الكـ ري مـن النـاس باحكـام الشـريعة،        

اختـار  وليس كل كافر قادرا، على الربا، وليس كـل ممتنـ  عـن ا سـًم     
بســبب الربــا او احكــام   تًئمــه، فمــن النــاس مــن البقــاء علــى الكفــر 
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الكفـر، وا  فـا    است وم عليه الشـيطا  وركـب املعاصـي وأصـر علـى      
الربا مبغوب يف ماته، مما يعى ا  العقـل يـدر  قب ـه كمـا ا  اعـراره      
ظاهرة للعيا  وهو حائل دو  توظيف األموال يف مشاري  جتاريـة أك ـر   

 رحبا، وبركة.
فاآلية تنريم لشؤو  الداخلني اىل ا سًم ودمج دفعي سـري  هلـم   

،ً  لكل املؤمنني، فالتلبس يف اجملتمعات ا سًمية، لذا جاء اخلطاب شام
باإلاميــا  يبــدأ بالشــهادتني ومــا يتعقبهمــا مــن التقيــد باحكــام الشــريعة،   

حكام والعمل قي األلفالقرآ  جيعل املسلمني بعرب ودرجة واحدة يف ت
بها والتقيد بالسنن، وليس على درجات او مراتب حبسب السبق والقدم 

 يف دخول ا سًم.
الربا على املسلمني مـن ا صـل، أل     ومفهوم اآلية يدل على قريم

وال يعى التضـاد والتنـايف   ــقاط اربا  األمــالباقي من الفوائد واستر  
بني ا اميا  وبني املعامًت الربوية، وقريم الربا يعى فت  ابواب الر   
والكسب ا خره أمـام املسـلمني، األمـر الـذي يعـى عـدم اللجـوء اىل        

الربا موعوعا، ونفيه شرعا،، خ وصا، وا  هـذا  احلي ل الشرعية يف اجياد 
ـــالنفــي يس ـــت يل قققــه بالكامـ ـــ ــا م ــ   ـل، فالرب وعوع مركــب مــن أرب

 أطرافف
 صاحب املال. -2
 املال املقميب. -2

 مال الفائدة والرب . -3

 املقميب. -4

فباحليلة الشرعية واجراء امل احلة واهلبـة وحنوهـا   خيتفـي الـرب ،     
ــ خ ا، كا  او مؤســاملقرب شف ــ يأتية سـ ــ  ائه ـ ، د علـى املـال املقـميب   ـ

ولكنه بدل ا  يكو  بعنوا  الفائـدة صـراحة جـاء ب ـفة اهلديـة، تلـك       
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ــ ر يدفعـال ك يــي عبارة عن مــة اليت هــاهلدية امل طنع ه احملتـاج الـذي   ـ
ـــ  ـــأ اىل القــرب، فكـ ــال بفائـ ـــا  يأخــذ امل ـــ وية فأصــب  يأخــذه ـدة رب

ــ لم منها قســـمى باهلدية اليت يســبا جبار على ما يس ــ كـل ش  طـ هر او ـ
 سنة.

فاحليلة الشرعية مل تغري شيئا، من الواقـ  ومـا ي قـل كاهـل املقـميب      
واستًم الزائد على أصل املال، لتبقى حرمة الربا جمرد حكم يف القرآ  
ــاج ا لتفــاف عليهــا ا  ا جتهــاد يف    ــا الكتــب الفقهيــة، و  حيت ويف ثناي

على الشريعة، فتبقى احكـام الشـريعة يف املعـامًت مستضـعفة     الت ايل 
حيتال عليها بـأوهن الطـر  الـيت تكـو  مفضـوحة عنـد العقـل والفطـرة         

 السليمة.
جياد حيلة شرعية  مضاء املعاملة الربوية بعنوا  ومنهم من يسعى إل

بـا  الربـا   آخر ويأتي انسا  أمي   يفقه من الدين ا  األوليات ويعرف 
قريبة من األمها  ومن القرآ  حمرم يف الشريعة، تلك املعرفة اليت جعلها 

األوليات اليت ي د  بها العقل لذاتها بدو  أي سبب او مقدمة خارجة 
ً، منــه تعــاىل ولتكــو  الفطــرة عونــا، علــى ت بيــ  قواعــد   عــن ماتهــا فضــ

 ا سًم يف النفوس واجملتم .
وتنفر منها  ،احلي ل الشرعية هعى و  يقتن  بهذفميه هذا األمي   ير

ـــنفســه ويق ــه ول ـ ـــربان ــه يــره صـ ـــا ألن ـــورة الفعــل مــن خــًل الواق ـ   ـ
والنتيجة، و  يعترب باألطر والوسـائط اللفريـة لل ي ـل الشـرعية، ولكنـه      

ــده للمســؤولية    حينمــا ــن ت  ــره م ــكوت   ي ــطر للس ــا وا  يض ــول ب يق
 والدخول يف األمر.

خنشى ا  يأتي يوم يتعاطى الناس مجيعا، فيه الربا م  إقـرارهم بأنـه   
حرام، ويشم  باملسـلمني اريهـم مـن أهـل الكتـاب والكفـار  نهـم          
يــرو  بيــنهم فرقــا، يف املعاملــة الربويــة، وهــذا التــداخل والتشــابه يتفــرع  

 ويتشعب يف ميادين اخره يف املعامًت والعبادات.
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 د هذه اآلية ختاطب املسلمنيفومن اعجا  القرآ  ا  جت
ب يغة ا اميا  وما فيها من احلـث الكـريم علـى ا مت ـال  حكـام          -2

 الشريعة.
 األمر بتقوه اهلل واخلشية منه واجتناب معاصيه. -2

وه وصــبغة ــــر بالتقـف تــر  مــا بقــي مــن الربــا علــى األمــ ــــمت عط -3
 .ا اميا 

د العوملـة  وهذا ا عجـا  يتجلـى يف هـذا الزمـا  ومـا فيـه مـن قواعـ        
وال ورة ال ناعية واملعلوماتية والتبض  والشراء وا قمياب بواسطة اآللة 
احلاسبة، فتزول احلواجز وينعدم أثر احلدود، وحيتاج فيها املسلم اىل قوة 
اعافية حيمي  بها من املعامًت الربوية، وجيتا  فيها هذا امت ا  العسري، 

ت   ربويـة تعتمـد   ومن اسـباب وم ـاديق تلـك القـوة وجـود مؤسسـا      
القرب اخلالي من الفوائد وتغطي نفقات املوظفني باملساعدات واهلبات 

من املقميعني ولو على حنو اهلديـة ألنـه   فـر  بـني الشـرط       اليت تنتزع
 وبني ابتناء العقد عليه. الربوي

وم  ا مجاع على ارادة تر  ما بقـي مـن فوائـد الربـا كمـا ورد يف      
َ ِنْن الرَِّباَوذَ ] قوله تعاىل 

فهـل اميكـن    [ ر وا َنا َبِقي
 وجود معنى آخر لآلية ومنهف

و  تشــاركوا فيــه و   األرباتركــوا مــا بقــي مــن آثــار الربــا يف  -2
 جتعلوه ينمو.

اعرعوا عن أهل الربا ومعامًته، وتكو  صفة جتاريـة للمسـلم    -2
 يف ا سوا  وهي عدم تعاطيه الربا.

لفوائد، فليس للمسلم ا  يأتي لآلخر اتركوا ما مت استيفاؤه من ا -3
ويقول له انك استوفي  مى فوائد وارباحا، على فـرب يف ايـام   

، فيكو  املعنـى مـا بقـي    الكفر وعليك ارجاعها اآل  حلرمة الربا
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من الربا يف بطو  هكليه، ومنه ما كان  اعيانه موجـودة وباقيـة   
 .عند املرابي

سـًمه و  جتعلـوا   اصف وا واعفوا عمـن أكـل مـال الربـا قبـل ا      -4
 املوعوع علة وبابا، لتعيريه ومؤاخذته او ا نتقاص منه.

وتريد اآلية سد الذرائ  وبداية صف ة جديدة من املعامًت ليكو  
ا سًم اهلوية العقائدية اليت تـت كم بالسـو  وكيفيـة اجـراء العقـود،      
 ويدر  الناس مجيعا، ا  القرآ  حاعر بني ظهرانيهم ويف اسواقهم، و 

يتضايقو  من األمر ألنه يدعو لليت هي أقوم وامينـ  الغـ  والرلـم، و     
 أحد حيب الرلم حتى الرامل نفسه.

ً، فهي منـ  اآليـات    فهذه اآليات نن  من حدوث الربا والرلم اص
التجارية الوقائية وليس العًجية، نعم يف فرد منها تكو  عًجا، ووقاية 

 فائدة عن املقميب.كما يف اسقاط ما تبقى من مبلغ ال
ــا يف      ــى تفشــي الرب ــدل عل ــزول كمــا تقــدم ي والتعــدد يف اســباب الن
ــة       ــارة والزراع ــ  يف التج ــ  التوس ــتطري، فم ــر مس ــذر بش ــات وين اجملتمع
واملعامًت يستولي الربـا علـى ا سـوا ، ويسـت دث اربـاب األمـوال       
طرقا، لل  ول على ا ربـا  ويـتم التعـذيب او ا عتقـال واحلـبس ملـن       

ً، ح ـل هـذا األمـر يف هـذا        يتخل ف عن دف  النجـوم وا قسـاط، وفعـ
 .الزما  وفق أنرمة وععية تكفل محاية أموال امل ارف

وتقوم احملاكم حببس املخالف للشرائط الربوية يف أحيـا  كـ رية، ممـا    
يعى احلاجة أمسا، واليوم وادا، لنـزول القـرهن والعمـل باحكامـه، أي     

فائـدة مـن بقـاء اآليـة حكمـا، فقهيـا، نرريـا،،         بد من اجتناب الربـا فمـا ال  
وينشغل ارباب ال ناعة الفقهية با حتيـال عليـه، فًبـد مـن افـراد مـن       
امل ارف واملؤسسات اليت تقدم القروب من اري فوائد مطلقا،   قليلـة  
و  ك رية، و  تأتي بعنـوا  اهلديـة واهلبـة او امل ـاحلة، ولـو علـى حنـو        

ــراد ا  ــة   صــرف الطبيعــة وا ف ــد ومبــؤا رة ودعــم الدول ــة يف كــل بل لقليل
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 واحملسنني م  اخذ الضمانات على اإليفاء.
لتشهد هذه امل ارف على وجود مجاعـة تعمـل مبنطـو  ومضـمو      
هــذه اآليــة، ولت ــر  األمــة دعــاء املًئكــة واســتغفارهم، ولتكــو  هــذه 
امل ــارف نــواة قابلــة لًنشــطار وعنوانــا، لنرــام اســًمي أصــيل   يــزال 

وا  مل يرتضه اخلـرو  ملـا فيـه مـن اخلسـارة او قلـة        األربودا، يف موج
ا ربا ، كما اميكن تغطية رأس ماله من الدولة او مـن أربـاب األمـوال    
الذين يريدو  ايـداعها مـن اـري اربـا  ويكـو  هلـم ثـواب اإلقـراب،         

جـر وال ـواب علـى مجيـ      ف ينما يقرب امل رف شخ ا، ما ينبسـط األ 
ومنهم مـن يتمنـى ا  يقـرب الغـري وينـال ال ـواب ا  انـه         املودعني فيه،

خيشى عدم اإليفاء واملماطلة، فيأتي هذا امل ـرف ليجعلـه ينـال ال ـواب     
وحسب شروط يتفق  واألجر، ويكو  يف ميسوره س ب أمواله متى شاء

عليها م  امل رف، وبامكانه ايضا، قويل بعض الذين يرومو  السلفة منه 
اقراعهم حبسب رصيده، أما اجـور عمـل املـوظفني     اىل امل رف ليتوىل

 يف امل رف فتأتي من عدة طر  خريية منهاف
 قيام بعض املؤمنني بالتطوع بالعمل جمانا،. -2
 تولي بعض احملسنني تغطية نفقات وأجور عمل املوظفني. -2

ا م  من احلاكم الشرعي باعطاء شطر من الزكاة واخلمـس اىل   -3
 امل رف.

ها ما يتربع به املقميب نفسه ومن اري تعيني اهلبات واهلدايا، ومن -4
 ملقدار ل وص.

 قيام الدولة بتعضيد امل رف وتوفري البناية املناسبة له. -5

 اشميا  البنك املركزي يف نشاطات امل رف. -6

تكفي حلاجة امل ـرف،   تدر اربا  انشاء مشاري  خريية واوقاف -7
اجـات  وهذه املشاري  واألوقاف وحدها كافيـة لتغطيـة مجيـ  ح   
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 امل رف با عافة اىل مساهمتها يف  يادة رأس املال.

عدم جعل الـرب  اايـة   نعم حيتاج هذا امل رف اىل منهج عقائدي و
يف نرامه او أي عمل من اعماله، وجيعـل حـدا، مـن الـرب  اما  اد عليـه      

واجيـارات،  يقوم بتو يعه على الفقراء، كما لو جاءت تربعـات وهبـات   
رأس املــال الــً م وا حتيــاطي يبــادر اىل تو يعــه علــى   لــىعفمــا  اد 

آخر  طر منه واست مار شطرـو ، او تو ي  شــراء واطفاء بعض الديــالفق
، ليتجلى م دا  اآلية ولو يف فت  فرع للم رف يف مدينة او دولة اخره

، [ َيْمحَق  َّللاه  الرَِّبا َوي ْرِبي الصهيَدَقاتِ ] السـابقة  
ـــوي وتتغشـمــغ مجيعــا، نفــ  البنــك الًربــ فيرهــر لل ـــى منافعـ ــاس ــ ه الن

مجيعا،، ويكو  الود واحملبة صفة ال ًت ا جتماعية وتزدهر التجارات 
ويقـل الفقـر، أل  الربـا داء وبـًء يقـ  عـرره علـى الفقـراء والطبقــات         
املستضعفة من جهة املال واحلالة املعاشية والنفسـية واأل مـات العائليـة،    

ة للعاملني وانه دين هذه الطبقات وعموم الفقراء ا  ا سًم رمح وتدر 
 العدل واإلن اف.

ويكو  م ل هذا امل رف دعوة اىل اهلل وهو من املوعرة اليت قـث  
َفَمْن جَياَءه  ] على ا نتهاء من الربا كما تقدم قبل ثًث آيـات،  

تـزام  هنـا بواسـطة ال  ، نعـم املوعرـة تـأتي    [ َنْوِعظٌَة ِنْن َربِّيهِ 
 املسلمني بأحكام حرمة الربا التزاما، يراه وحيسه وينتف  منه الناس.

عليه وآله وسلمف "يأتي على الناس  ما  اهلل وعن النيب حممد صلى 
  يبقى أحد ا  أكل الربا، ومن مل يأكل الربا أصابه اباره"، ويف اخلرب 

آلـه وسـلم   الـوحي يف سـنة الـنيب صـلى اهلل عليـه و     علـى  اعجا  ود لـة  
يف املعـامًت  والتسـام   القولية ملا حي ـل يف هـذا الزمـا  مـن التمـادي      

 الربوية وتفشي الربا الراهر واخلفي.

 [ ِإْن ك وت مْ ن ْؤِنِوينَ ] قوله تعاىل 
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ــة     مجلــة شــرطية تفــت  كنــو ا، مــن العلــم يف اســرار القــرآ ، واهمي
مية منه امسـا،  موعوع الربا ولزوم التخلص منه وتنقية املعامًت اإلسً

ومسمى، وما يف اآلية من الشرط املتم ل بـاداة الشـرط )ا ( يـدل علـى     
احلاجــة وادرا  املً مــة بــني احلاجــة اىل جماهــدة الــنفس وال ــرب علــى 

 ا ملة الشرطية حيتمل وجوها،ف ومتعلقاإلاميا  وعدم أكل مال الربا 

 تر  ما مل يقبض من أموال الربا. -2

 هى عنه.واجتناب ما نتقوه اهلل  -2

تــر  مــا مل يقــبض مــن اربــا   اجتمــاع األمــرين معــا، تقــوه اهلل،  -3
 وفوائد مال الربا.

 واألص  هو األخري منها لوجوهف

 لعموم اآلية وتعدد املوعوع فيها. -2

 للمً مة بني التقوه وتر  ما بقي من الربا. -2

َياَأيَُّهييا ] لقاعــدة القــرآ  يفســر بعضــه بعضــا، قــال تعــاىل   -3

الَ َتتهخِييي وا الهييِييَن الهييِييَن ََنو ييوا 
اتهخَي وا ِديَوك ْم ه ز ًوا َوَلِعبًا ِنْن الهِييَن 
بِْلك مْ َواْلك فهاَر  ْن َق اَب ِن أ وت وا اْلِكَت

 [ َأْوِليَاَء َواتهق وا َّللاهَ ِإْن ك وت ْم ن ْؤِنِوينَ 
ومشـاركة  حماكـاة  ، واميكن طر  تساؤل يف املقام هـل يعتـرب مـن    (2)

ن باملعامًت الربوية من م اديق الو ية املنهي عنها يف هذه اآلخري
 اآلية ا واب  ، ا  م  القرينة واإلمارة الدالة عليه.

ثــم اختتمــ   [ يــا ايهاالــذين آمنــوا] لقــد بــدأت اآليــة باخلطــاب 
اسقاط وطر  تقوه اهلل واآلخر احدهما أمرا  بشرطية اإلاميا  وبينهما 

الربـا، واألصـل ا  تكـو  خانـة اآليـة توكيـدا، ل ـفة         ما بقي من اموال
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 فوفيه مسائلاخلطاب لوحدة املوعوع، 

 [ َياَأيَُّها الهيِييَن ََنو يوا] ا  قولـه تعـاىل     فاألوىل
وامن بالتوحيـد ورسـالة الـنيب     بالشهادتنينطق خطاب لكل من 

نة اآلية فتتعلـق باإلاميـا    ، اما خاصلى اهلل عليه وآله وسلمحممد 
مبعناه اإلصطًحي وهو الت ديق با نـا  فكمـا خاطـب القـرآ      

ق ْل َلْم ت ْؤِنو وا َوَلِكيْن ق ول يوا ] اإلعـراب  

، فجعل  اآليـة مرتبـة بـني اإلسـًم واإلاميـا ،      (2) [ َأسَْلْمَوا
فكل مؤمن هو مسـلم ولـيس كـل مسـلم هـو مـؤمن، وكـذا كـل         

هم اخلطـاب التكليفــي بـالكف عــن الربــا   يتوجـه الــي الـذين آمنــوا  
ومن يتقيد باحكامه ويأخذ مبـا ورد يف   ،واسقاط ما بقي من ماله

 هذه اآلية فهو مؤمن.

اىل م دا  خارجي وهو اإلمت ال باألوامر اإلهلية اإلاميا  حيتاج  فةال اني
 كل الربا.أار عن النواهي الواردة يف القرآ  ومنها ـواإلنزج

اآلية امت ا  يف باب املال بالتخلي عن الباطل ومـال الربـا وا      فةال ال 
 كا  عقده قد مت يف ايام الكفر.

جـاءت  ما حرف مشبه بالفعل ين ب امسه ويرفـ  خـربه، وا   (ا )و
ومـا  فهـي  وا  جـاءت مفتوحـة    ،)ا ( مكسورة فانهـا تفيـد توكيـد اخلـرب    

إلاميا   ا،اءت هنا مكسورة وهي دعوة لتوكيدوج ،بعدها يف تأويل امل در
 ومنها اسقاط ما بقي من الربا. ،باألفعال

مـا بقـي    واسقاط وموعوع اآلية اعم من اسباب النزول ومن طر 
ن  الفائدة املتفق افاما ك ،نهي عن الشروع بالربا نوع موال الربا فهيأمن 

األولويـة ا      عليها يف  ما  الكفر تسقط و  جيو  اخذها، فمن بـاب 
 يتم عقد ربا و  تؤخذ فوائد ربوية يف  من اإلسًم.
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وقد يفكر بعض الناس باإلبقـاء علـى امـوال الربـا وهـو يرـن عـدم        
فجاءت هذه اآلية لتجعل هذا اإلحتفاظ اري موافق  ،معارعته م  اإلاميا 

صـفة  وألنه   يريد ا  يبيـ    ،فيزهد بالربا ويتخلى عنه ،ملضامني اإلاميا 
 اميا  مهما بلغ ال من و  يضي  تقواه وهدايته.اإل

وتض  خانة اآلية مسـؤوليات عريمـة علـى املسـلمني الـذين نطقـوا       
بل  وحده، بالشهادتني وخترب عن حقيقة وكنه اإلسًم وانه ليس باللسا 

بالعمل والتقيد بأحكام الشريعة ومنها الفرائض واإلنفا  يف سبيله تعاىل 
 كل اموال الناس بالباطل.ومن  الرلم والتعدي وأ

وجاءت اآلية ب يغة ا م  يف احلث على التعاو  للتخلص من آثار 
ــطرار       ــار واإلع ــال اإلختي ــة يف ح ــا مطلق ــل الرب ــة أك ــر وأل  حرم الكف
ومســتدامية وشــاملة ألفــراد الزمــا  واملكــا  املتباينــة وفيهــا دعــوة لغمــر   

ي مـن الربـا   باملعروف والنهي عن املنكر وهل تن  ر حرمة اكـل مـا بقـ   
باموال املسلمني ام هي عامة؟ مبعنى الذي اسلم وله فوائد واربا  ربوية 

أجيو  له أخذها بعد اسًمه ألنهـم ليسـوا مـن     اري احلربيني على الكفار
املسـلمني، ا ـواب  ، إلطــً  اآليـة ولتعلـق احلرمــة بـذات وموعــوع      

 .بعنوا  الربا الربا، ولعدم جوا  اخذ املال 

اخذ الربا من الكافر دعوة له لدخول اإلسًم او لبيا  عن اإلمتناع و
حسن مس  املسلمني واجتنـابهم اإلعـرار بـاآلخرين ومـا عنـدهم مـن       
سيماء التقوه اليت جتعلهم يتخلو  عن اموال متفـق عليهـا وفـق عقـود     
خاصة ويسقطونها أل  القـرآ  نهـى عـن اخـذها وحـرم اصـل معاملتهـا        

 م القيامة.الربوية واىل يو

أي معميفني بت ريم الربا واآلية اعـم   (ا  كنتم مؤمنني)وقيل املراد 
 واملراد اإلاميا  والت ديق.

وهنا  اشارات يف خانة اآلية تعرف بل اظ اإلية التالية كما سـيأتي  
 اىلفبل اظ موعوع أكل الربا تقسيم يف تفسريها منها 
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 مؤمنني تابوا من الربا. -2

وهؤ ء تطل عليهم هذه اآليـة كـل يـوم     ،طقوا بالشهادتنياناس ن -2
وه اهلل ولزوم دخول اإلاميـا  يف صـدورهم   ــبتقل معاملة ـوعند ك

ــفوف      ــوا اىل ص ــه وينتقل ــروا من ــا اىل ا  يتطه ــن الرب ــتخلص م وال
املؤمنني ومل حيدثنا التأريا با  كـافرا، دخـل اإلسـًم ولكنـه ظـل      

 مــدخل كــريم اكلــه ملــال الربــا وتعاطيــه يف معامًتــه، فاآليــة علــى
للتكامل اإلامياني يف قلوب املسلمني وخطاب يـا ايهـا الـذين آمنـوا     

الـذين اسـلموا هلل   فهـم    ويدخل به املنافقو  والفسا ، اما املؤمن
 ابتعـادهم عـن الربـا   فيتفـرع عنـه   ورسوله ومـغ اإلاميـا  جـواحنهم    

 .ارهم رعاه تعاىل يف معامًتهم وأفعاهلمإلختي

 

*********** 
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َفِإْن َلْم َتْفَعل وا َفيْأَذن وا ] قوله تعاىل قوله تعاىل 

ْت مْ َفَلك ْم  ْن َّللاهِ َوَرس وِلِه َوِإْن ت ب َْربٍ ِن ِبح
 ر ء وس  َأْنَواِلك ْم الَ َتظِْلم وَن َوالَ ت ظَْلم ونَ 

 279اآلية  [
 

  اإلعراب واللغةاإلعراب واللغة
)فا  مل تفعلوا( الفـاءف اسـتئنافية، ا ف اداة شـرط، ملف حـرف نفـي      

 وقلب وجزم، تفعلواف فعل مضارع جمزوم بلم، وهو فعل الشرط.
ف الواو)فامنوا حبرب( الفاءف رابطة  واب الشرط، امنواف فعل أمر، 

 حبربف جار وجمرور متعلقا  بامنوا.، فاعل
شرط، تبتمف فعل ماب، وهو يف  ا ف اداة ،الواوف عاطفة( وا  تبتم)

 حمل جزم فعل الشرط، التاءف فاعل.
جـار  الفاءف رابطة  ـواب الشـرط، لكـمف    ( فلكم رؤوس اموالكم)

ــدأ مــؤخر، وهــو    وجمــرور  متعلقــا  مب ــذوف خــرب مقــدم، رؤوسف مبت
والضـمري مضـاف اليـه،     ،اموالكمف مضـاف اليـه وهـو مضـاف     ،مضاف

 الشرط. وا ملة األمسية يف حمل جزم جواب
)  ترلمو  و  ترلمو (  ف نافية، ترلمو ف فعل مضارع مرفـوع،  

 الواوف فاعل، وا ملة يف حمل ن ب على احلال.
 ومجلة   ترلمو  معطوفة عليها، وجاءت مبنية للمفعول.

ام  بالشيء إمنا، وأمناف علم، وآمنه بهف أعلمه، ومـن قـرأ فـامنوا أي    
كسـر الـذال علـى و      منوا( باملـد و ، وقرأ عاصم ومحزة )وآ(2)فان توا

منوا( بسـكو  اهلمـزة مفتوحـة الـذال مق ـورة،      أ)فآمنوا( والبـاقو  )فـ  
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انهما )وروي عن النيب حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم واإلمام علي 
 .(2) )فآمنوا( ممدودة(قرءا 

  يف سياق اآلياتيف سياق اآليات
سـقاط مـا بقـي مـن الربـا      بعد األمـر يف اآليـة السـابقة بتقـوه اهلل وا    

جاءت هذه اآلية ب يغة التخويف والوعيد يف حـال التخلـف عـن امـره     
تعــاىل، ولغــة التهديــد والوعيــد توكيــد لل كــم الشــرعي وامضــاء ملــا يف  
اآليات السابقة من حرمة الربا، ثم جـاءت اآليـة التاليـة برمحـة اعـافية      

قة باحكام التشري  تتم ل باإلمهال واألمر بال دقة واماجاءت اآلية الساب
 فا  هذه اآلية تشمل القضاء واحلكم.

  اعجاز اآليةاعجاز اآلية
تنفرد هذه اآلية بسر من اسرار القرآ  وهو اإلنذار ال ري  ملن ي ر 
على البقاء على اكـل الربـا، وفيـه توكيـد علـى عـرورة تنزيـه جمتمعـات         

آفـة وداء يهـدد العمـل    فهـو  املسلمني مـن الربـا والـتخلص مـن اعـراره      
ــريعة باح ــام الش ــة اىل     ،ك ــدم احلاج ــات وع ــن اإلن  ــة ع ــل اآلي و  تغف

موعـوعية التعجيـل   األعرار بالـذات والتفـريط باملـال اخلـاص، وتـبني      
وفيهـا دعـوة    بهـا،  باإلمت ال ألوامر القرآ  وعـدم التفـريط او التسـويف   

 .اإلسًميةواألسوا   داخل الكياناتت دي للربا لل
 ة هذه اآلية بـ)آية رءوس األموال(.واميكن تسمي

  اآلية سالحاآلية سالح
ــب       ــا تأدي ــا، وفيه ــاو  يف الرب ــة والته ــن الغفل ــة م ــر  وواقي ــة ح اآلي

جـاء بـه   مـا  للمسلمني واخبار عن اولوية العمل بنص اآليـات القرآنيـة و  
ر باص اب املال أل  عأرسول اهلل، ونن  اآلية من القول با  اإلسًم 
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لتبقى هلـم عونـا، ورأس مـال للتجـارة     ، اهلماآلية تكفل هلم رؤوس امو
 والكسب احلًل.

  مفهوم اآليةمفهوم اآلية
يف اآليـة بشـارة ختلـص املسـلمني مـن مـال الربـا وتنـزههم مـن اكلــه          

ما يف معامًته مـن الـدناءة واخلساسـة وايـذاء وظلـم اآلخـرين،       إخبار و
ية، والرلم يف الربا   ين  ر باملقميب الذي يدف  الفائدة والزيادة الربو

بــل يشــمل اــريه باإلعــافة اىل العــدوه يف الربــا، فانــه داء يستشــري يف 
اجملتم  ويغري اآلخرين علـى ولـوج ابوابـه ليعـيش النـاس يف ظلمـات،       
سواء صاحب املال او املقميب، فـاألول يأكـل بالباطـل واآلخـر يسـعى      

 .ليدف  لغريه بغري حق
كيفيـة التفاعـل وأل     العدل نا  ، من عنده تعاىل ليعلم النـاس  وأتى
ــ وء ومـا فت ــارة بالســـالنفس ام ــ أ الشـيطا  يوس ـ ــ وس لإلنسـ ريه ـا  ويغـ ـ

ــه الباط  ـــبفعــل املع ــية ويــزين ل ــه  ــ ل وحيــاول جعــل اشــاوة علــى عيني
هـذه اآليـة   وجـاءت   جب عنه البو  الشاسـ  بـني البيـ  وبـني الربـا،      يل

    ً  مـا، لـه يف األسـوا     لتكو  حر ا، وسـًحا، للمسـلم وتكـو  صـاحبا، م
ذره من الربـا وامينعـه مـن التعـدي والرلـم واكـل أمـوال        ـــواملعامًت حي

 الناس بالباطل.
ومن مفـاهيم اآليـة اعانـة املسـلمني علـى اإللتـزام باحكـام الشـريعة         
ــدو        ــانهم يتقي ــاىل ب ــه تع ــن علم ــار ع ــد واخب ــف والوعي ــيغة التخوي ب 

ــه يف ا    ــية من ــوه واخلش ــرو  التق ــا ويره ــراء  باحكامه ــ  والش ــام البي حك
 والت دي للمعامًت الربوية.

اخرج امحد والبخاري ومسلم عن عائشة قال ف ملـا نزلـ  اآليـات    
اىل  صلى اهلل عليه وآله وسلممن سورة البقرة يف الربا خرج رسول اهلل 
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 .(2)املسجد فقرأهن على الناس ثم حرم التجارة يف اخلمر
او املً مـة بـني الربـا واخلمـر      وهذا احلديث مناسبة لدراسة ال ـلة 

 وفيه وجوهف
 املراد من الربا هو اخلمر. -2
 اخلمر من م اديق الربا. -2

 نزول القرآ  بالنهي عن الربا مناسبة لت ريم اخلمر. -3

عدم وجود صلة بينها وا  اآليات القرآنية نزل  بت ريم الربا، اما  -4
 قريم اخلمر فجاء بالوحي.

 واحـد  او ا  كـل  ،اخلمر مقدمة للرباوالربا مقدمة لشرب اخلمر،  -5
 منهما مقدمة لآلخر.

وظاهر احلديث خروج الوجه الرابـ  اعـًه، كمـا ا  الوجـه األول     
بعيد للتباين املوعوعي بني الربا واخلمر لغـة واصـطًحا، وكـذا بالنسـبة     

واألص  هو الوجـه اخلـامس    ،الربالل اني فا  اخلمر ليس من م اديق 
مقدمـة  لآلخـر، والـتخلص مـن احـدهما     الربـا مقدمـة   فكل من اخلمـر و 

 إلجتناب اآلخر و جر عنه.
ومــن وجــوه وظــاهر احلــديث ا  هــذه اآليــات نزلــ  مــرة واحــدة،  

اإلعجــا  يف القــرآ  التخفيــف يف األحكــام بنــزول اآليــات الــيت تتعلــق   
ــام       ــي األحك ــلمني تلق ــى املس ــهل عل ــدة ليس ــة واح ــد دفع ــوع واح مبوع

 ومعرفتها.

  اآليةاآليةافاضات افاضات 
اآلية وسيلة للقضاء وهي قانو  مساوي موجود بني ظهرانينا وبلغة 
النص والبيا  الذي   يقبل التأويل واإلحتمال اآلخر، فلغة الوعيد اليت 
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تتضمنها اآلية  جر لكل مسلم عن اإلقامـة علـى الربـا او ولـوج ابوابـه      
 واملشاركة يف معامًته.

السـًمة يف الـدارين وعـدم     وتبني اآليـة منـاف  التوبـة ومـا فيهـا مـن      
ح ول ا  او عرر فيها، وقث اآلية املسلمني على توظيـف امـواهلم   
بالبي  والشراء احلًل، ونن  من تعرعهم للرلم او ظلمهـم لآلخـرين،   

ويأتي اخلري وتنتف  ابواب الر    ،اويةمسلوم  التوبة تتنزل اإلفاعات ا
الربا كي يأتي الـرب  الـوفري   احلًل فمن افاعات اآلية األمر بغلق باب 

 الذي يعم ا مي  وتتنزل الربكات.

  التفسريالتفسري
َفِإْن َلْم َتْفَعل وا َفْأَذن وا ِبحَيْربٍ ] قوله تعـاىل  

 [ ِنْن َّللاهِ َوَرس وِلهِ 
اي ا  مل تستجيبوا اىل مضامني هـذه اآليـات وتتخل ـوا مـن الربـا      

مكر الفعل على حنـو  فابشروا بالعذاب والبًء يف الدنيا واآلخرة، وجاء 
القضية املهملة ومل يـبني نوعـه وكيفيتـه ولكنـه ظـاهر بـالقرائن والد لـة        
واملراد منـه الكـف عـن اكـل الربـا وتـر  مـا بقـي منـه، ولكـن اإلهمـال            

 واإلطً  يف الفعل له د  ت منهاف
 وا  تر  الربا صً  واصً . ،عرم الفعل واهميته -2
 ات.اآلية دعوة لتقوه اهلل ونبذ السيئ -2

 .كأ  اآلية تقول فا  مل تفعلوا اخلري ،تر  الربا خري وهده -3

 وقمل صيغة اخلطاب يف ا ية على وجوه ثًثةف 

ـــاخلطــاب موج األولف ــذين يأكـ ـــه للكفــار ال ــا اسـ ـــلو  الرب ـــ ه ـت ً ، ل
 وعنادا،.

عــامًت الربويــة،  ابــوا تــر  امل  اىل الــذين أســلموا أو  موجــه ال ــانيف
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واســتمروا باخــذ النجــوم الشــهرية لفوائــد امــواهلم، اصــرارا، او 
ة ا  رأس املــال مل يــوف بعــد وهــو حباجــة اىل  ــــهاونا، او حبجــــت

فًبد من استًم األقساط الشهرية لتدبري شؤو   ،نفقات ومؤونة
املعيشة وحاجات العيـال حلـني قـبض رأس املـال واسـت ماره مـن       

 جديد.
اىل مجي  الذين يتعاطو  الربا وي رو  عليه بغض النرر عـن   ل الثفا

 كونهم ممن دخل اإلسًم او بقي على الكفر.
واألقوه هو الوجه ال الث فاحلكم يتعلق بالربا كفعل لل رام واكل 

مـن الربـا وا     األربوترهر اآليـة احلكـم اإلهلـي وهـو تنزيـه       ،الباطل
يتوجهوا اىل البي  والشراء، وهذا احلكم الناس جيب ا  يتخل وا منه و

 يشملف
 الكفار الذين يتعاطو  الربا مست لني له. -2
 الذين يعميفو  بانه حمرم وم  هذا يأكلونه ع يانا،  -2

وبالنسـبة ملـن دخـل     ،اآلية بالنسبة للكفار وعيد وختويـف وتهديـد   -3
 اإلسًم دعوة للتنزه عن آثار الكفر وأفعاله.

 ارادة كل مـن يبقـى مقيمـا، علـى الربـا      وبناء على فرب اإلطً  يف
وا  نطق بالشـهادتني يتجلـى اإلعجـا  يف اآليـة السـابقة وجمـيء ا ملـة        

فهـذه اآليـة تعجيـل بانتقـال      [ِإْن ك وت ْم ن يْؤِنِوينَ ]الشـرطية  
املسلم من النطق بالشهادتني اىل منا ل اإلاميا  وعدم الوقوف عند التلف  

ا وار  واألفعـال واتيـا  مـا     ًبد من ظهور اإلسًم علىبالشهادتني ف
امر اهلل به، واجتناب ما نهى عنه، وقد يتقيد الداخل لإلسـًم بال ـًة   
وال وم ويؤدي الفرائض ألنها واجبة ا  انـه يتهـاو  يف موعـوع الربـا     

 ألسباب منهاف
 انه م در كسبه ومعاشه. -2
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ــه و    -2 ــا  من ــول ارب ــا وح  ــل بالرب ــاده للتعام ــن  اعتي ــروة م ــ  ث مج
 معامًته.

جهله بالبي  والشراء او خوفه من خوعه خلشيته من التعرب فيـه   -3
 للخسارة.

ظنه با  مسألة الربا   اعتبار هلا يف سلم املعاصي فهي ليس   نا  -4
فـوردت  او شربا، للخمر او سـرقة ظـاهرة او افـمياء علـى النـاس،      

 الن وص با  الربا اشد من الزنا باحملارم.

هذه اآليـات للبيـا  ومنـ  اإلسـتخفاف باألحكـام والتجـرأ       وجاءت 
 ومـن  على الشريعة انها دعوة لإللتفـات اىل قاعـدة يف اإلرادة التكوينيـة    

ي ـاب املسـلم وينـال     ، لكـي اإللتزام بـه يف يل ق بالعبادات املعامًت ما 
ــ األجر على العمل الس ــ او الـً عمـل، فيتن    أي الـمي  ليبـ زه عـن الربـا   ـ

ئ به يوم القيامة وهو ــواب العريم، ويفاجـــامت ا ، ألمره تعاىل فيأتيه ال 
ــ ت قه من ك ري صـــره عنده ما يســـ  ي ــ ًة او صـ او حـرص علـى    يامــ

أداء الزكـاة واإلنفـا  يف ســبيله وخيشـى الســؤال خوفـا، مــن فقـدا  هــذا      
هـذا ال ـواب إلجتنابـه اكـل مـال الربـا طاعـة هلل        ال واب ولكنه خيرب با  

 تعاىل.
ومن اللطـف اإلهلـي ا  يتفضـل سـب انه حبمـل املسـلمني طوعـا، او        
كرها، على هذا ال واب، فهذه اآلية تدفعهم حنو اهلرب من الربـا وعـدم   

 اإلقمياب منه وجتعل بغضه حالة مستدامية يف النفوس.

  امرينفين ل اىل [ فا  مل تفعلوا ] فقوله تعاىل 
 اخلطاب اىل الكفار والذين ي رو  على عدم تر  الربا. األولف
والتقيـد بسـننه   أحكامه اخلطاب اىل الذين دخلوا اإلسًم بتلقي  ال انيف

و بد من مـائز بـني الكـافر وبـني املسـلم وا  كـا  حـديث عهـد         
عن  باإلسًم، فم  توجه اخلطاب يف األصل اىل كل من مل يكف
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الربا من الكفار او الناطقني بالشهادتني وعموم املسلمني فا  اآلية 
تن ل وتكو  وعيدا، وانذارا، للكافر، وتنبيهـا، للمسـلم ودعـوة لـه     
للتخلص العاجل من الربا خ وصا، وانه اميلك مقومات واسباب 
هذا الـمي ، فقـد بـدأ بالتوبـة العرمـى وهـي التخلـي عـن الكفـر          

دمه وماله، ومن ع مة فع م بالشهادتني واختار اهلده بالنطق 
املال ا  جيتنب املعامًت الربوية وهي الـداء اخلفـي الـذي يـأتي     

 غموال وسًمة لنفسه يف النشأتني.لفاآلية وقاية  ،على األموال
وا أي النــاطقني ــــاء بعــض مــن الــذين آمن  ــــوهــذا   امينــ  مــن بق  

معامًتـه، فتطـاردهم هـذه    بالشهادتني على تعاطي الربا واإلشـميا  يف  
ـــاآليــة وتس ـــعى  ذبهـ ـــم بلطـ ـــذير وتنبيـــــف وقـ ـــه وتؤكـ د هلــم انهــم ـ

ــ عـن الكفـار وبيـنهم تبــاين وتض    خيتلفـو     ا  يلتقـو  مــ   ـاد و  ي ـ ــ
ً،، وتنفر املًئكة منه ومـن   الكفار يف موعوع الربا املبغوب شرعا، وعق

 صاحبه.
تتعلــق  منهــا ات يف القــرآ ، ثًثــةوقــد ورد لفــ  )حــرب( اربــ  مــر

بالقتال واملعار ، وهذه اآلية هي الوحيدة اليت جاءت باإلنذار والوعيد 
باحلرب من اهلل ورسوله، ومل يأت هذا اإلنذار على الكفر وا  ود بل 

 ً اثــر للربــا يف بقــاء الكفــر   بــد مــن وجــودجــاء علــى اكــل مــال الربــا ف
الربا ثًثة "اهلل عليه وآله وسلمف  واعراره، وورد عن النيب حممد صلى

 ."وسبعو  بابا، والشر  م ل ملك
كما انه يدل على ا  الربا كبرية، ومما ينفرد به الربا انه يأتي ومبرأه 
ومبسم  من الناس فيهدد صر  اإلاميا  وجيعل الباطل خيتلط م  احلـق،  

 واحلرام م  احلًل.
ذين يأكلو  الربا مبنطو  ومضمو  هذه و  خًف بشمول الكفار ال

ــو       ــى حن ــيهم عل ــه ال ــوله موج ــن اهلل ورس ــاحلرب م ــذار ب ــة وا  اإلن اآلي
اخل وص ا  انه متعلق بأكل الربـا كمـا تقـدم فـً اميكـن ح ـر احلكـم        
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 واإلنذار يف اآلية به.
وعلى القول بشمول اآلية للمسلم الـذي يأكـل الربـا فكيـف يكـو       

 وجوهف فيه ،هاحلرب من اهلل ورسوله علي
انها مبستوه وكيفية تشبه احلـرب علـى الكـافر لوحـدة املوعـوع يف       -2

 تنقي  املناط، وألنهما التقيا بأكل الربا فاست قا مات العذاب.
التباين يف الكيفية وماهية احلرب ودرجتها، فهي شديدة على الكافر  -2

وتشمل الدنيا واآلخرة، اما بالنسبة ملن دخل اإلسًم فـا  ال ـًة   
ال يام بل والنطق بالشهادتني عناوين عقائدية تساهم يف التخفيف و

 من شدة وطأة احلرب.

ــى الكاف -3 ــرب علـ ـــاحلـ ـــر مســ ـــتمرة ومت ــ ــددة الوجــ ـــلة ومتعـ وه ــ
ــات امــا احلــرب علــى مــن دخــل اإلســًم فهــي حم ــورة     ،واحلي ي

 ومتقطعة وجهتية.

ية حلرب على الكافر حقيقية، اما على من دخل اإلسًم فهي جما ا -4
ديد عليـه لـيخلص   ــييق والتشــ التضها يفــف يف مفهومــاو انها ختتل

مــن الربــا، كمــا لــو ابتلــي بــنقص رأس املــال واصــب  عــاجزا، عــن  
تعاىل يتفضل عليه بالغنى والسعة وتهيئـة   اهلل التعامل بالربا، او ا 

اســباب كراميــة للــر   واملعيشــة فيســتغى عــن الربــا خ وصــا، وا   
جيعـل بغـض الربـا يكـرب يف قلبـه ويلـ  عليـه بميكـه          دخوله اإلسًم

 .وهجرانه

ومكر عن جابر ا  النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم قالف من مل يدع 
، واملخـابرة هـي املزارعـة علـى     املخابرة فليـأم  حبـرب مـن اهلل ورسـوله    

  الـنيب  ان يب معني كال لث والرب  واخلمـس مـن احلاصـل، واصـلها     
اقـر خيـرب يف ايـدي اهلـها علـى الن ـف مـن          عليه وآله وسـلم صلى اهلل

 أي عاملهم يف خيرب، وهي جائزة شرعا،.خابرهم حم وهلا فقيل 
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وما مكر من النهي عنها فامنا هو حني تنا عوا فيها فنهاهم عنها النيب  
ولزوم  ،ألولوية وحدة املؤمنني ملواجهة الكفر صلى اهلل عليه وآله وسلم

 .رقهم او وقوع الفتنة واخلًف بينهمعدم تف
وقال الرا ي هذه اللفرة قد تطلق على من ع ى اهلل اري مست ل، 
كما جاء يف اخلرب من )من اهـا  لـي وليـا، فقـد بـار ني باحملاربـة( ولكنـه        

 عن املقام من وجهنيف خيتلف
تمل خ وصا، وا  اساءته   ق ،املؤمن قد يراد الكافر الذي يهني األولف

 وتكو  تعديا، على اإلاميا  والتقوه.
ا  املبار ة صادرة ابتداء من العبد املذنب، اما اآلية فانها خترب عن  ال انيف

 احلرب من عنده تعاىل ومن عند رسوله.
 وقد جاءت اآلية باحلرب من اهلل ومن رسوله وفيها وجوهف

 احلرب يف اآلخرة من عنده تعاىل. األولف
حرب من اهلل ورسوله يف الدنيا بالتضييق يف الـر  ، والتعـرب    ال انيف

 .لل ساب والعقاب العاجل
احلرب يف الدنيا مـن رسـول اهلل وهـو   ينطـق عـن اهلـوه بـل        ال الثف 

 يتكلم ويعمل بالوحي والتنزيل.
حرب من رسول اهلل يف الدنيا، وحرب يف اآلخرة من عنده تعاىل الراب ف

 لعذاب بالنار.با
 احلرب هي آيات القرآ  اليت تتضمن فض  وتوبيا آكل الربا. اخلامسف

 نبذ الناس آلكل الربا وبغضهم لفعله وسلوكه. السادسف
وعـدم جعـل الربـا     ،املراد من احلرب اسـتدامة احلرمـة والنهـي   الساب ف 

ـــواقعــا، تأن ــه دائمــة يف  ـ ــاحلرب علي ــه النفــوس، ف  كــل  مــا  س ل
ومكــا ، ويواجــه الــرفض بــالفطرة اإلنســانية وكمــا هــو حاصــل  

 واقعا،.
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قيام الفقهاء والعلماء بالتشديد على حرمة الربا وينطبق عليه ما ال امنف 
ورد يف احلديثف"علماء اميت كأنبياء بى اسرائيل"، ف ينما ينهى 

لتـه وا   العلماء عن الربا وحيذرو  منه وخيربو  عن بطً  معام
املال الذي يقبض بواسطته سـ   جيـب رده اىل اهلـه، فكـأنهم     
انبياء يقومو  بالتبليغ وي د  على عملهم هذا انه حرب من اهلل 

 ورسوله.
املراد وقوع احلرب والقتال للتخلص من الربا، فاآلية ام  لو ة التاس ف 

 متعددا، ا امور املسلمني حملاربة آكل الربا وجماهدته ومنعه وا  ك
 مجاعة هلا سطوة وشوكة.و
 مأتني وعلـيه ــاإلخبار عن است قا  آكلي الربا العقاب يف النشالعاشرف 

ا  ينترروا العـذاب حيـل بسـاحتهم يف أي وقـ  وكيفيـة، فاآليـة       
ــة       ــدر  حتمي ــه ي ــا ألن ــل الرب ــب آك ــزع يف قل ــوف والف ــث اخل تبع

خـرة ام يف اآلخـرة   ولكنه   يعلم هل هو يف الـدنيا واآل  ،العذاب
وحدها، واما كا  يف الدنيا فً يدري متى ينزل به وكيف تكـو   

 شدته واثره.
 اآلية اخبار عن اختيار آكل الربا لعداوة اهلل ورسوله.احلادي عشرف 

أي فاعلموا واخربوا مـن مل ينتـه عـن     -باملد -( فآمنوا)ومن قرأ 
 الربا بالعداوة واحلرب من عنده تعاىل.

تاب ن ابن عباس وقتادةف ا  من عامل بالربا استتابه اإلمام فا  وع
شخص كا ، وعن أي وا  قتله، واإلستتابة تكو  من اإلمام وليس من 

اإلمام ال اد  عليه السًمف آكل الربا يؤدب بعد البينة فـا  عـاد ادب   
 وا  عاد قتل.

آكلـي   وجاءت اآلية ب يغة ا م  للتنبيه على خطورة وعـرر تعـدد  
الربا، وا  احلرب تتوجه للمت د وللمتعدد، للمفرد وا ماعة فاآلية تبني 
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وانــه   جيتمــ  اإلاميــا  ، والكتــب املنزلــة عــد الربــا واهلــهجهــاد النبــوة 
الربـا وتضـييقه    ويف اآلية اخبار عن ا احـة  ،ومضامني التوحيد م  الربا

يبتعــدو  عنــه، و   بــتًء اهلــه مبــا جيعلــهمإوح ــره والــتخلص منــه، و
ه وتفشيه با منة معينة او اماكن ل وصة فا  اآلية بشارة ــيغرنك شيوع

استئ اله وحتى يف حال وجوده فا  الناس تدر  قب ه و  اميكن تزيينه 
 ام  من اهلل عز وجل اىل رسوله ملعاقبة اهـل الربـا  هي او سمي عيوبه، و

 ومنعهم منه.
 ه بل اظ جهتها وجوها،فوقتمل احلرب من اهلل ورسول

 انها موجهة لكل آكل الربا على حنو القضية الشخ ية.   -2
 هل الربا جمتمعني.أل -2

 هلم كأشخاص ومجاعات يف آ  واحد. -3

 تتعلق احلرب بأموال الربا. -4

 آلكلي الربا ولعوائلهم ألنهم يشاركو  يف اكل مال الربا. -5

والشاهد  ،ربويتشمل احلرب من اهلل ورسوله الذي يقبض املال ال -6
 والكاتب ومن ساهم يف املقدمات.

ومات قولـه تعـاىل   ــاته لعمــســمل اجملتم  ومؤســاحلرب عامة فتش -7
َواتهق ييوا ِفْتَوييًة الَ ت ِصيييبَنه الهييِييَن ] 

واملرابـي ظـامل بـنص هـذه      (2) [ ظََلم وا ِنْوك ْم خَاصهيةً 
 فتنة. والربا ،اآلية

ومل ينهـوا عـن    فوأمروا بـاملعر تشمل م  آكلـي الربـا الـذين مل يـ     -8
 املنكر م  اجتماع شرائط األمر باملعروف والنهي عن املنكر.

والقدر املتيقن من اآلية هو ال الث من الوجوه اعًه أي ا  احلـرب  
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عد آكلي الربا كأشخاص ومجاعات، وهـذا   امينـ  مـن حلـو  األمه     
 بافراد الوجوه األخره.
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 َفَلك ْم ر ء وس  َأْنَواِلك مْ َوِإْن ت بْت ْم ] قوله تعـاىل  
] 

ا، اىل يوم القيامة، وهـو  ــة من الربا مفتوحــباب التوب بقاء تبني اآلية
والقريبـة مـن العبـاد،     األربمة يف ـمن م اديق الرمحـة اإلهليـة الدائـ   

وفيها اخبار با  احلرب من اهلل ورسوله تشمل الدنيا واآلخرة، اىل انها 
َوَأْنر ه  ] توبة، اما يف اآلخرة فيشمله قولـه تعـاىل   تنقط  يف الدنيا بال

من باب األولوية إلست قا  العذاب بسـبب عـدم الكـف     [ ِإَلى َّللاهِ 
عن الربا عند جمـيء املوعرـة واإلصـرار علـى تعاطيـه، كمـا ترهـر اآليـة         
اآلثار الوععية والعاجلة لل رب من اهلل ورسوله ام ا  التوبة من الربا 

 على اقسامف
 اإلقامة على الربا.بسبب ما تأتي ابتداء من اري بًء وأمه  األولف
 التوبة حتى تلقي العقاب واحلرب من اهلل ورسوله. ال انيف

اخلــوف واخلشــية مــن نــزول العقــاب اإلهلــي ام ا  هــذه اآليــة    ال الــثف
ــا يف   ــيص الرب ــد مــن وجــود   األربوحــدها تســاهم يف تقل و ب

 م اديق هلا على فرب انها تشمل النشأتني.
وهل تشمل التوبـة مـن اصـيب بفقـد األمـوال واصـب  عـاجزا، عـن         

اآليـة تـبني   ه خـارج عـن موعـوع اآليـة بالتخ ـيص و     الربا، ا ـواب انـ  
َفَلك مْ ] حدوث التوبة م  املقدرة على الربا واثناء مزاولته ألنها تقول 

على املبادرة اىل التوبة وترجوها  وكأنها تل  [ ر ء وس  َأْنَواِلك مْ 
مــن كــل آكــل للربــا، أل  احلــرب مــن اهلل ورســوله   اميكــن إلنســا  او  

 مجاعة او دولة قملها وال رب ا اءها.
وجاءت اآلية ب يغة ا م  يف اشارة حل ول التوبة على حنو املتعدد 
وا ماعة وليس املفرد واملت ـد، وتوبـة املسـلم النـاطق بالشـهادتني مـن       

ضامني تقوه اهلل، وخطوة يف ال ً  والرشاد، اما توبة الكـافر فهـي   م
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دخوله اإلسًم وامتناعه عن الربا، فمن النـاس مـن يأتيـه اإلاميـا  دفعـة      
ــاروا       ــن اخت ــب مم ــم الغال ــه وه ــ  احكام ــد جبمي ــًم ويتقي ــدخل اإلس في

ــن اهلل ورس   ــاحلرب م ــًم، ف ــا كفعــل   ــــاإلس ــة اىل مات الرب وله متوجه
ـــومعاملــة فاس يف اآليــة د لــة علــى لــزوم حماربــة  و ،للــتخلص منــهودة ـ

سـاته للربـا واحلـد منـه واجيـاد      سومؤلدولـه  اإلسًم والقوانني الوععية 
بديلــة عنــه مــن القــروب وحنوهــا واعطــاء ح ــة مــن اإلعــًم    وســائل

 ملكاف ة الربا.
آلية وخترب ا بق د الزيادة الربوية، ورأس املال اصله الذي مت اقراعه

بالتوبة عـن الربـا مـ      حف  األموال وامللكية اخلاصة وانها   تسقطعن 
تؤكد على حقيقة وهي عـدم اقتطـاع واحتسـاب األربـا      وانها آلة الربا 

اليت اخذت عليه يف املعاملة الربوية جزء منه، فلو كـا  جممـوع القـرب    
حا، شـهرية عليـه، ومل   الربوي مائة دينار ومت استًم مخسني دينارا، اربا

وكف عن الربا، فانـه يسـت ق املائـة كلـها      هحين اجله بعد، وتاب صاحب
ــ عند حلـول األج  ل ولـيس حـال التوبـة، امـا اخلمسـني الـيت مت قبضـها        ـ

ارباحا، فهي له و  قتسب من اصل املال، هذا اما كا  كافرا، واسلم او 
ا، يف الشــرائ  تــاب مــن الربــا علــى حنــو اخل ــوص باعتبــاره امــرا، حمرمــ  

 .السماوية كافة
اما الذي دخل اإلسـًم قبلـها واسـتمر علـى الربـا حتـى بعـد نطقـه         
بالشهادتني ثم تاب فً جيو  له اخذ األربا  اليت استلمها وهو مسلم، 

  اعًه قتسب من اصل املال ما دام املقميب ليس حربيا،، أل  وفاخلمس
وهـذ الفعـل منـه تعـد وظلـم      توبته املطلقة بـدأت حـني دخولـه اإلسـًم     

َفَمْن جَاَءه  َنْوِعظٌَة ] للنفس وللغري وينطبق عليـه قولـه تعـاىل    

، فالواجب عليـه  (2) [ ِنْن َربِِّه َفانَتَهى َفَله  َنا سََلفَ 
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اإلنتهاء من الربا حال اسًمه، و  ي   له قبض املال الربوي بعده بل 
وا  ـتلمه بعنــا بعد، وا  اساو فيم قبل التوبة حيتسبه من اصل املال قبضه

الربا فًبد من رده اىل مالكه وا  مل يرده هو فيجب على ورثته رده من 
ــ رفة املالك يت ــتركة امواله، وم  عدم مع ه أي ثـواب  ـوابـ ــد  بـه يف ث ـ

املالك وليس مـورثهم، وا  عرفـوه وامسـه مـدو  عنـدهم ولكنـه مـات        
 فيعطى املبلغ اىل ورثته.

قانونا، تشريعيا، ثابتا، اىل يـوم القيامـة، ومنعـ  مـن      لقد وصف  اآلية
الغ  وا هالة والضرر، وحال  دو  التعدي واكل الربا ولو ص وص 
املعامًت اليت مل حيل اجلها حـال التوبـة ودخـول اإلسـًم، ممـا يعـى       

 ،شدة حرمة الربا ولزوم التخلص منـه مـ  اول وهلـة لـدخول اإلسـًم     
ام الشريعة اإلسًمية، فاإلسًم حيرم على املسلم والتنايف بينه وبني احك

اإلختيـار  يف تر  ال ًة وهي عمود الدين وحيب ا  تؤده بكـل حـال   
واما علمنا  ،واإلعطرار مما يدل على اهمية حرمته يف املبادئ اإلسًمية

انه حمرم عند كل ملة مساوية علمنا باملسؤوليات السماوية اليت يقوم بها 
و  حلف  النرام العام وجهادهم من اجل سـيادة سـنن   اإلسًم واملسلم

واألخذ بايدي الناس اىل ال ً  واهلداية و  ارابة  األربالسماء يف 
ا  يأتي املدد والعو  من عنده تعاىل لن ـرة املسـلمني يف سـعيهم لتنزيـه     

 .من الربا األرب
ىل، فالشـيطا   فاآلية خترب ا  اخلًص من الربا   يتم ا  بفضله تعـا 

يغوي اإلنسا  ملزاولة الربا والنفس الشهوية تؤا ره فيعمً  على تزيينه 
الشريعة مب احلة وتراب   خيلـص املعاملـة مـن     وحماولة اإلحتيال على

موعوع احلرمة وهو اخذ اربا   ائدة على اصل املال بالشرط ال ري  
ق ـل هـذه   او الذي ترتكز عليـه املعاملـة، ولـو  الشـرط والقـرب مل      

ى وجيتهـد يف العمـل والكسـب ليعطـي شـطرا، مـن       ــالفائدة فً احد يسع
ــ ر قه وجزء مـن قـوت عيالـه لش    خص اجـنيب هديـة وهبـة، او ا  هـذه     ـ
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طر فيمـا بعـد اىل بيـ     ـهر وهو   يعمـل ليضـ  ـــاهلدية تمياكم عليه كل ش
نه داره إليفاء ما يسمونه باهلدية او انه يدخل السجن حبسب القوانني أل

ــ ديد تلك اهلدايا الـيت ه ــأخل بتس ــ ي يف األصـل ارب ـ ا  وفوائـد علـى   ــ
 اصل املال.

ــى       ــيت تع ــادقة ال ــو  ال  ــة الن  ــة التوب ــة يف اآلي ــن التوب ــراد م وامل
ومـ    ،ملع ية قربة اىل اهلل تعاىلااإلخًص يف العمل والكف التام عن 

َفيِإْن ] ىل التوبة من الربا يأتي اخلـري والربكـة وتنـزل الـنعم قـال تعـا      

، وتتضمن اآلية اإلنذار على حنو (2) [ ت بْت ْم َفه َو خَيٌْر َلك مْ 
 مركبف
جميء اآلية بالتهديد والوعيد احلاعر والبعيد واعً  احلرب من  األولف

 . اهلل ورسوله
عدم التوبة واإلصـرار علـى املع ـية ظلـم وتعـِد وبـاب لإلبـتًء         ال انيف

َوَنيْن َليْم َيت يْب ] الشديد قال تعـاىل   عقابلوسبب ل

 .(2)[َفأ ْوَلِئكَ ه مْ الظهاِلم ونَ 
جـاء مـن بـاب     ملن تعـاطى و اول الربـا  اللعنة باحلديث  وما ورد يف

سية يف الربا، والتعدد فيها م  التباين يف اثر الفرد األهم واألطراف الرئي
وموع  كل منها يف املعاملة الربويـة يـدل علـى مشـول اللعنـة ملـن هيـئ        
مقدمات الربا وساعد عليه وشف  فيـه مـ  علمـه بانـه ربـا، فالكاتـب او       
الشاهد ليسا م ل آكل الربا يف األثم والرلم وم  هذا شاطراه اللعنة من 

شيء، مما يستلزم احلذر مـن التقـرب للمعـامًت    اري ا  ينقص من امثه 
 الربوية.
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، وهـذه  [ َفَلك يمْ ] واآلية هبة منه تعاىل تتجلى يف قولـه تعـاىل   
 اهلبة مركبة منف

 ما يدل عليه حرف ا ر )الًم( من امللك والتمليك. أو ،ف
لربـا ايضـا،،   تزكية أصل املال م  احتمـال انـه ُجمـ  مـن مـال ا      ثانيا،ف

َفَله  َنا ] واآلية مل تغفل عن هذا األمر ولكنه يل ق بقولـه تعـاىل   

وملا يميشـ  مـن التوبـة مـن وجـوه العفـو واملغفـرة، فـاملكلف          (2)[سََلفَ 
مـن   يسقط ما بقي من ا قساط والنجوم عن املقميب ويكـف عـن الربـا   

ر ، واهلل عـز وجـل يتفضـل عليـه باعتبـا     لل كـم  اري است  اب قهقري
 أصل املال ملكا، طلقا،

مـر، فلـيس ألحـد    ويف اآلية تأديب للنـاس ومـنهم القضـاة وو ة األ   
ا ستيًء على أصل مال آكل الربا يف حال توبته او عدمها، فأصل ماله 

الــذنب ة مــن مقابلــة ــــ  اآليــــري  الســماوي، وبــذا منعــــمكفــول بالتش
والدولة علـى  شخاص ألبالذنب والتعدي بالتعدي، وحال  دو  جترأ ا

ا سـت وام علـى رأس املـال حبجـة التأديـب وامل ـادرة       أموال النـاس و 
 وحنوها.

وتبني اآلية ات ال رمحته تعاىل بالناس حتى يف حال اضبه وسخطه 
تعاىل، فم  ا  احلرب من اهلل ورسوله عد الربا وأص ابه فأنهـا قفـ    

مللكيـة  رأس املال و  تشـمل املمتلكـات اخلاصـة او الـيت أخـذت صـفة ا      
 الشخ ية يف الراهر وأل  ا سًم جيب ما قبله.

 ومن رمحته تعاىل اطً  حكم التوبة، ومن مواعيعهاف
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املال الذي سبق أخذه بالربا كما تقدم يف خ وص الكافر، وهذا  األولف
بإعادة أموال الربا ألهلها طواعية منه وتقربا، اىل قيامه   امين  من 

 اهلل.
 القول باست ًل الربا وعدم اإلقرار حبرمته. ل انيفا

 ِإنهَما اْلبَيْع  ِنثْل  الرَِّبيا] التوبة عن قوهلم  ال الثف
](2). 

تعاطي الربا كمعاملة فاسدة ومع ية، وا  مل يقل بانها حًل،  الراب ف
 فمن الناس من يأكل الربا وهو يعلم انه حرام.

 ،وا قـًع عـن الـذنوب    ،جرا  السـيئات والتوبة من الربا مقدمة هل
والرجوع اىل الشريعة يف القول والعمل، كما انها ننـ  مـن التمـادي يف    
الغي، لذا فا  احلرب من اهلل ورسوله مل تكن خل وص الربا بل للتجرأ 

ية، فقــد يزنــي الشــخص ـر باملع ــــــواإلصـرار علــى الفــواحش والتجاه 
خلفاء، وقـد يسـر  ولكنـه حيتـاط     ولكنه حيرص عى كتما  منبه واتيانه با

ــ وحيمي  مـن رؤي  ة النـاس لـه او اعـً  سـرقته، وقـد يقـدم علـى القتـل         ـ
 باخلفاء واملكر.

ف فاعله، وا  مل خيـف علـى   عر يملوكم من سرقة او قتل حدث و
اهلل عز وجل، أما الربا فيأتي علنيا، وا  حرص صاحبه على اخفائه فا  

ولــيعلم النـاس ا  اهلل عــز وجــل   اهلل يفضـ ه، وهــذا مـن احلــرب عليـه   
حاعر معهم يوجه األفعال اىل حيث يشاء، وقد أنذر آكلي الربا باحلرب 

 .منه ومن رسوله
فً ارابة ا  تكو  معامل احلرب ظاهرة علنية، بـل  بـد ا  تكـو     
ــدنيا ايضــا، با عــافة اىل     ــا  احلــرب يف ال ــة علــى القــول ب ظــاهرة وعلني

تساءلوا أي حرب هلل ورسوله على آكلي ا خرة، أي من حق الناس ا  ي
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الربا كأفراد وكمجموع، فيقال هذا آكل للربا وبلغته املوعرـة مـن عنـده    
أم ا  اهلل ، ي آثارهـا ـوله، وما هـ ــرب اهلل ورســتعاىل ومل يتب فأين ح

من احلرب والفض  والتبكي  له،  وحدها هذه اآلياتوعز وجل أمهله؟ 
وبقائـه فزعـا، خائفـا، مـن اإلبـتًء،       الناس لـه ولفعلـه  با عافة اىل بغض 

الربـا مفاعلـة بـني طـرفني، وتسـتلزم الشـهادة       و، الذي  بد من ح وله
عليه، وتعاني عيال املقميب منه، واملقميب   يستطي  كتما  املشقة اليت 

 .ويةفوائد الرباليًقيها من دف  
ة، ومل جتعـل  لقد قدم  اآليـة احلـرب مـن اهلل ورسـوله علـى التوبـ      

صـفقة او مسـاومة او م ـاحلة يف الربـا، فتقـديم احلـرب لسـبق املوعرــة        
نسـا  فـً عقوبـة، لقـب      إلواإلنذار، ولو مل تكن حرمتـه معلومـة عنـد ا   

ــ العقاب بً بيا  وحلدي ث الرفـ ، ممـا يعـى ا  النـاس مجيعـا، يعلمـو        ـ
ـــليمة، او عــن طــــرة الســــل والفطــــحرمــة الربــا ســواء حبكــم العق ريق ـ

ة ــو ا ام  للكتب النا لــريق القرآ  وهــماوية، او عن طـــالشرائ  الس
ل ني ينــادو  بــمي  الربــا ملــا فيــه مــن الرلــم  ـــــمجيعهــا، بــل حتــى امل 

ـــدي واإلربـــــوالتع ـــا  ا جتمـــاعي وحـــ ــة ــ دوث األمـــراب األخًقيـ
 .والبدنية
ه تعاىل ــولــا  بقــلربهار اىل التبليغ واـــرآ  أشــا  القــذا فــ  هـوم

ر بمي  ما بقي ــواألم (2)[َفَمْن جَاَءه  َنْوِعظٌَة ِنْن َربِّهِ ] 
من الربا يف هـذه اآليـة واإلخبـار عـن سـ قه تعـاىل للربـا با عـافة اىل         

ــ الن وص الـواردة علـى لس   ــ ا  الرسـ ول الكـرم صـلى اهلل عليـه وآلـه     ــ
ـــوس ـــلم واألنبـ ــ اب  ـ ــرص ال  ــه، وح ــن قبل ــه  ياء م ــى تنزي ــة عل ة واألئم

 اجملتمعات من آفة الربا.
ومن اآليات انه ح ل  عقوبات وأقيم احلد على جنايـات متعـددة   
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يف أيام النبوة والتنزيل وأيام اخللفاء، ومل يقم احلد على آكـل الربـا،     
ألنه   يست ق احلد او للتهاو  معه، او عدم اقامة البينة عليه فكلها أمور 

ا يعـى ا  الربـا انتهـى مـ  نـزول القـرآ  وقيـام الدولـة         ممكنة وقريبـة، ممـ  
اسقاط ما بقي اإلسًمية، ومنذ ا  اعلن النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم 

 .من ارباحه
ً، سالبة  ،بالفائدة يعى تعديا، وجتاو ا،فاإلعطاء  كما تعترب أرباحه أص

ا   اه وآله وسلم مل يأمرالنيب صلى اهلل عليالقرآ  و  بانتفاء املوعوع أل
رسـوله  وحـرب  بإعادة رؤوس األموال، وهذه املسألة مـن حربـه تعـاىل    

على الربا، وهي  واله ناما، يف فمية النبوة وما بعدها، وكا  يف املدينة من 
 اهل الكتاب فًبد انهم امتنعوا عن الربا ايضا،.

يـه، وفـت    على الربا واهله اشاعة القرب والميايـب ف  ومن احلرب
ــ ة بتقـديم القـروب الـيت   يف   ــامل ارف الًربوية واخلاص رب عليهـا  ـ

ري  ووفق نـص قـانوني، او ربـ  حبيلـة شـرعية والتفـاف علـى        ــرب  ص
أصل الت ريم، كما لو قيـل ا  الـرب  رواتـب للمـوظفني، م ـارف        

ً، وقبضه وانتفـــتستويف من املقميب ا  ما اس    منـه ومل يسـميد  ـتلفه فع
ــه بذريع   ــه جــزء من ـــة واهيــة وأســـــمن ــاء انــه ه  ــ دية ـــــماء  ائفــة كادع

ــ للم ـرف حمتاجـا، مقميع  يأتي رف، فالذي ـللم  ــ ا، وجمتهــ دا، يف تهيئـة  ـ
من تسـديده للمبلـغ، فهـل تـراه يقـدم      ـرائط والوثائق اليت تضـ ــكافة الش

ــ رف من املال الـذي اقميع ــهدية كبرية للم  عديـدة   ه، ليبقـى شـهورا،  ــ
ــذل ا ه ـــيب ــاء لتسـ ـــد والعن ــة يف   ـ ــة القهري ــة ا ربي ــذه اهلدي ــة ه ديد قيم

 حقيقتها.
ومن احلرب ا  تره رأس املال تهـبط قيمتـه عنـد اسـتًمه وحلـول      
أجله مما يقلل من ا نتفاع منه، ولو وععه يف شراء أعيا  لكان  أرباحه 

ا، يف هـذا  اععافا، مضاعفة، وهذا األمر ظاهر يف أالب األ منة خ وصـ 
 الزما .
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فا  قل ف ا  صاحب القرب م له، ايضا، تهبط القيمة الشرائية ملبلغ 
القرب عند ح ول األجل، بل هو أسوء حا ، ألنه مل يستوف ارباحا، 

 .شهرية
ا وابف هذا ص ي  من جهة املقدار املالي، ولكن القرب له ثواب 

ا عافة اىل ال واب ب عريم يميش  على حنو الربكة ودف  البًء واملرب
 ا خروي الذي   يدر  عرمته وكنهه العقل البشري.

فا  قل ف ا اء هبوط قيمة العملة وقلة قيمتها الشرائية هل جيو  أخذ 
الفائدة لتدار  هذا اهلبوط ومن  الضرر وا عرار؟ ا وابف  ، حلرمة 

ا  الربا مطلقا،، وأل  اآلية قكـم باسـتيفاء رأس املـال فقـط خ وصـا، و     
ً، بالباطل، فاالب الرن ا  املرابي لو علم بعدم أخـذ   املعاملة ن  أص
الرب  الزائد ملا أقدم على القرب، والقرب يتقوم بق د القربة ورجاء 

، او بالتخلي عن الرلم واستيًء النفس ةفقــال واب، او بنية اإلعانة والش
 .الشهوية

مْ ر ء وس  َوِإْن ت بْيت مْ َفَلك ي] وهل حيمل قولـه تعـاىل   

صفة اإلنذار والوعيد والتخويف اىل جانـب اباحـة    [ َأْنَواِلك ْم 
ملكية رأس املال، ا وابف نعم، فاخلطاب موجه ألربـاب الربـا وآكلـي    

ا اإلنــذار ــــي يف مفهومهــــوة للتوبــة تعنــــوالدعأمــوال النــاس بالباطــل، 
ا والتخويف من ات ال احلرب من اهلل ورسوله عليهم وتعاقـب ف ـوهل  

ــة تقــول هلــم تعجــ    ــا، فكــأ  اآلي ــام أنفس لوا يفـوتعــدد وجوهه ـــانق كم ـ
م بالتوبة، وا  فا  العذاب حيل بساحتكم، وهـو مـن   ــورؤوس أموالك

 م اديق الرمحة يف هذه اآلية.
رأس املـال  منـاف   ومقارنـة تـبني    ةو بد من إعداد دراسـات ميدانيـ  

وبني ا عرار اخلاصة والعامة عندما يوظف يف التجارة والبي  والشراء، 
يف استعماله يف الربا، م  التوكيد على مناف  القرب، وتدعو اآلية املدين 
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جل اما كا  اىل املبادرة  عطاء رأس املال وأصل القرب عند حلول األ
 موسرا،.

 

 [ الَ َتظِْلم وَن َوالَ ت ظَْلم ونَ ] قوله تعاىل 
 ليكم ا خرو .أي   تقومو  برلم اآلخرين و  يعتدي ع

علـى البنـاء للفاعـل مل     - [ َتظِْلم ونَ ] ومن اإلعجا  ا  لفـ   
ــ ذه اآليــردت هــة، فانفــذه اآليـــرآ  ا  يف هــيرد يف الق ــ ة بـ ــ ه وبقـ وله ـ

، وهـو مـن   [ َفْأَذن وا ِبحَْربٍ ِنْن َّللاهِ َوَرس وِلهِ ] تعـاىل  
ا  على خطـورة الربـا   اآليات والفرائد القرآنية يف خ وص اآلية، وبره

 وما فيه من األعرار الفادحة.

على البناء للمفعول أرب  مرات يف القرآ ،  [ ت ظَْلم ونَ ] وورد 
اثنتني يف ا نفا  يف سبيله تعاىل، وواحدة بتقوه اهلل، مما يؤكد موعوعية 

 التنزه من الربا يف فلسفة التوحيد وسًمة الدين.
 تـبني مـن يقـ  عليـه الرلـم يف      وجاءت اآلية علـى حنـو التـنكري، ومل   

الشطر األول منها، او الذي يقوم بالرلم والتعدي على اص اب الربا يف 
، وهذا التنكري حيمل السعة والتعدد، وص ي  ا  نفي الشطر األخري منه

ولكنه يدل يف مفهومه على ح ول الرلم م   ،الرلم جاء مقمينا، بالتوبة
 فعدم التوبة، وفيه مسائل

   ترلمو  اريكم بالربا وجى الفوائد واألربا  الك رية منه. -2
   ترلمو  أنفسكم بمياكم اآلثام واإلصرار على الربا. -2

للنهــي املطلــق  ،الربــا ظلــم للرســالة والنبــوة والشــرائ  ا ســًمية  -3
 الوارد ص وص الربا.

 ترلمو  أسركم وعوائلكم باطعامهم من الس   واحلرام. -4

باشاعة احلـرام والباطـل، ويـدف  اىل السـرقة      الربا ظلم للمجتم  -5
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 والتعدي ونشر األخً  الذميمة وإجياد العادات القبي ة.

 الربا ظلم لسنن احلًل واحلرام يف املعامًت. -6

 مواصلة الربا بعد املوعرة واإلنذار ظلم متجدد. -7

 هجرا  البي  والشراء وآثاره العامة على الذات والغري. -8

 ظيف املال مبا يؤدي اىل النف  العام.تعطيل األعمال وعدم تو -9

علـى البنـاء للمفعـول ففيـه      [ ت ظَْلم ونَ ] أما الشطر ال اني فهو 
 وجوهف
ا  الربا م در لغمه والتعدي على صاحبه سواء بسبب مباشر  األولف

او بالواسطة، فهذه اآلية إعجا  قرآني ملـا فيهـا مـن اإلخبـار عـن      
ىل التوبـة  ى أكلـه و  يبـادر ا  تعرب صاحب الربا الذي ي ر عل

 لغمه والرلم من اريه.
تعرب املرابي للرلـم هـل هـو مـن حـرب اهلل ورسـوله، أم مـن         ال انيف

ــه مــن الشــرور الذاتيــة والعرعــية،     ــا ومــا في أصــل موعــوع الرب
ا وابف انـه تعـاىل   يرلـم أحـدا،، والعـدل مـن صـفاته تعـاىل،         

لرلـم اآلخـرين ل ـاحب     ولكن الربا بذاته ظلـم ويكـو  مقدمـة   
وا  اختلف عنه  ،الربا، لسنة احلياة يف تلقي املعتدي  عتداء م له

ِإنه َّللاهَ الَ َيظِْلييم  ] يف ا هــة وال ــدور، قــال تعــاىل    

َه ْم  َيًْئا َوَلكِنه الوهاسَ َأْنف س الوهاسَ ش

 .(2)[ َيظِْلم ونَ 
ملرابي ظامل لنفسه ولغريه، لالفة أحكام الشريعة ظلم للنفس، فا ال الثف

ة علـى الن ـو اآلتـيف   ترلمـو  اريكـم، و       يـ فتكو  قـراءة اآل 
ا نسـا   جيعـل  ُترلمو  من قبل أنفسـكم، ومـن ظلـم الـنفس ا      

 ه هدفا، حلرب اهلل ورسوله.نفس
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مل يتضمن احلكم الشرعي ا ستيًء على رأس مال الربا عقوبة  الراب ف
 فً ُترلمو  بنقص رأس املال. صاحبه، وتأديبا، بل ُيرد اىل

وخانة اآلية اخبار عن السًمة يف التوبة مـن الربـا ولـزوم تعجيلـها     
للنجاة واجتناب إيذاء اآلخرين وظلمهم، فاحلرب من اهلل ورسوله لفعل 
الربا ولرلم وإيذاء اآلخرين سواء املقميب او عيالـه او اجملتمـ  والقـي م    

، فيأتي الـبطش اإلهلـي   األربعية ال ابتة يف ا سًمية والنواميس الشر
 عقوبة وجزاء.

املتكـررة يف اآليـة نافيـة، تنفـي وقـوع الرلـم وح ـول        ومـ  ا  ) (  
التعدي، فيمكن قراءتها بـالنهي عـن الرلـم والتعـدي كمرتبـة ثانيـة بعـد        
النفي وا  مل ترهر هذه القراءة على اللف  جبزمه وحذف النو ، فاآلية 

من مقومات وشرائط التوبة، أي وهي اب الرلم بعد التوبة دعوة  جتن
م  التوبة تـأمرهم اآليـة بكسـب احلـًل واعتمـاد طلبـه بـالبي  والشـراء         

 واجتناب الرلم.
 ةفقد يمي  ا نسا  الربا خشية ا نتقـام اإلهلـي والقـوانني ا سـًمي    

ه، او ولكنه يتوجه اىل كسب حمرم آخر مل يرد تف يل حبرمته والنهي عن
انه شخ ي وخفي ومل ينكشف أمره ا  بعد حـني، ونفـي الرلـم نفسـه     

احلـرام مـرة أخـره جـاء ب ـيغة      ر  شـ بدعوة اىل اجتنابه وعدم الوقوع 
اخلرب وليس ا نشاء واألمر، وقـد يكـو  اخلـرب أك ـر تنبيهـا، ود لـة علـى        

 الوع  وا عتبار.
مـوارد احلـًل   ويدل هذا الشطر من اآلية على سعة الكسب وك رة 

وامكــا  طلــب املــال والــرب  والفائــدة مــن اــري ظلــم، فكمــا يف حكــم   
َوَلك ْم ِفي اْلِقَصياِِ حَيَياٌة ] الق ـاص يف قولـه تعـاىل    

ــ ى مـا علـم ا نس  تـ انـه م  (2)[ َياأ ْوِلي األَْلبَابِ  ا  انـه سـيقتل   ـ
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ب القتــل والتعــدي، وكــذا يف الربــا فمتــى مــا علــم ــــص منــه يتجنــــويقت
انه يرلم اريه بالربا، ويتعرب معه للرلم واألمه واحلرب من  ا نسا 

 اهلل ورسوله فانه يبتعد عن الربا.
جيعل السلطا  وملو  الدنيا ااراءات وامتيا ات للخارجني  واحيانا،

و  عـنهم، فهـل   ــ  السً ، وخيففــروج ووعــعليهم من أجل تر  اخل
ــ يب ألهل الربـا بميك ــيف اآلية ترا ً مـ  اإل ، ه وهجرانـه ـ ف يف امل ـل  خـت

ــ ار ، فالعبـد خال ـــأعًه ألنه قياس م  الف ــ ف وظائفـه الش ـ رعية واهلل ــ
ــ قادر عليه ولكنه اميهلـه، ويف الـدنيا قـد يكـو  للخ     ارجني حـق وامللـك   ــ

ائر واهلل هو القوي، وم  هـذا فـا    ـــى اخلســـعاجز عن حماربتهم وخيش
بلطف ورأفة وينذرهم ويضمن هلـم  اهلل عز وجل يرأف بهم ويدعوهم 

ات من ــاهمتهم يف ختليص اجملتمعــزاء على توبتهم ومســـعدم الرلم ج
 آفة الربا.

  يبعد هذا، واما اعطى م ل هـذا للتـائبني مـن الربـا فـا  مـن تنـزه        
ً، مـن الربـا يسـت ق ايضـا، هـذه النعمـة ا  مل يكـن أوىل بهـا، فهـل           اص

تفنــى خزائنــه و   وأد ـاســ  كــريم   تنفــيناهلـا، ا ــوابف نعــم، واهلل و 
ة كي ينـزل الفـيض والربكـة    ــباب التوبــيهيء اسب انه، ــينقط  فضله س

 والنعم.
يف احلث على نبذ الربا واإلعراب عنه، فً أحد من آية وخانة اآلية 

الناس ا  ويبغض الرلم مطلقا، ويتمنى ا    يكو  ظاملا، و  مرلوما، ا  
يكن دائمـا، فانـه يـدر  هـذه احلقيقـة عنـدما يتعـرب للرلـم واألمه          مل

وهــي العــو  واملــدد وحيــس بانعــدام الناصــر واجملــري، وهــذه اآليــة تغنيــه 
 السماوي له ولغريه بالع مة من الربا.
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  حبث بالغيحبث بالغي
مــن أبــواب البًاــة بــاب امســه )الفرائــد( وهــو خــاص بالبًاــة،  

الــيت يتعــذر اإلتيــا  مب لــها لــو أريــد ابــداهلا   واإللفــاظ الفريــدة النــادرة
وإسـقاطها، ومنهــا لفـ  )امي ــق( وقــد ورد ص ـوص الربــا وخ ــوص    

َوِلي َمحِّ َ َّللاه  الهِييَن ََنو وا َوَيْمحََق الكافرين قال تعاىل ]

 ، واحملق عنوا  شامل تنطوي قته عدة معا  منهاف(2) [اْلكَاِفِرينَ 
 امهاب بعض الشيء. -2
 له.امهابه ك -2

 نق انه. -3

 فقده للربكة. -4

 فناء الشيء وهًكه. -5

فلفــ  احملــق فريــدة قرآنيــة تبعــث اخلــوف والفــزع مــن الربــا وجتعــل   
اإلنسا  يـدر  حقيقـة ثابتـة وهـي ا  اعـراره اك ـر بكـ ري مـن فوائـده،          

راره بــنقص املــال، واملــرب يف البــد ، وســوء الســمعة      ــــوتتعلــق اع
اء الربكـة يف القـول والعمـل    والعواقب الوخيمة والعقاب الشـديد وانتفـ  

 وقلة ا اه.
واميكن است داث علم جديد وهو الفرائد العقائديـة الـيت يتضـمنها    

ــ القرآ ، باإلعافة اىل الـد  ت العقائديـة للف   ــ رائد البًاـ ية فيـه علـى   ـ
املبنى الذي قلنـا بـه وهـو ا  اسـرار الفـاظ القـرآ  البًايـة هلـا د  ت         

ــ رائد العقــة، ومن الفده علم البًاــمتعددة تتع ائدية اعـً  احلـرب   ـــ
وله علــى آكلــي الربــا وا  ك ــر عــددهم وا داد مجعهــم  ــــمــن اهلل ورس

وقــوت شــوكتهم، أل  ا يــة جــاءت ب ــيغة ا مــ  ومــا يــدل عليــه مــن  
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 الت دي واإلنذار.
وجاءت اآلية على حنو األخبار أل  اإلم  هنا مبعنـى العلـم، فـآمنوا    

وقرئ فامنوا أي اعلموا اريكم، من األما  وهو  حبرب أي اعلموا بها،
اإلعًم، وقيل احلرب من اهلل النار، ومن الرسول القتال، واملعنى أعم 
وحرب اهلل عزوجل يف الدنيا ايضا، ومـن حـرب الرسـول التبليـغ حبرمـة      
الربا ويدخل يف حربه عد الربـا حـرب املسـلمني حكامـا، وأئمـة وعامـة       

 الناس عد الربا وأهله.
 ترد)امنوا( يف القرآ  ا  يف هذه اآلية وكذا بالنسـبة حلـرب مـن    ومل

اهلل ورسوله، فهي فريدة قرآنية خاصة، وفريدة عقائدية للنجـاة مـن آفـة    
  الربا.

  حبث بالغيحبث بالغي
من أنواع البدي  )التفويف( وهو تضـمن الكـًم ملعـا  متعـددة مـن      

ــ وه كل منهـا يف مج ــن وحنــ  احلســالوصف واملد  والنع لة ـة منف ـ لــ
ــ ريها، وتفيـد معن ــــعن ا ــ ى مســ ً، مـ  تس ــ ــ تق ــ اوي ا مــ ل يف الرنـة،  ــ

ويــأتي يف مجــل طويلــة او متوســطة او ق ــرية، ومل يــأت بالق ــرية يف   
 القرآ .

وقــد جــاء املــد  وال نــاء يف هــذه اآليــات للمســلمني لت بيــ  ااميــانهم  
ي يســتلزم وليكــو  مقدمــة ألمــرهم بــمي  الربــا، أل  تركــه أمــر وجــود  

التخلص من خ لة الطم  والش ، ففي اآلية قبل السابقة جاء الوصف 
بأرقى اخل ال وأمسى املعاني و  يناهلا ا  مو املراتب السامية والعقول 

 النرية، ومن وجوه املد  يف اآليةف
[ ب يغة اخلرب ِإنه الهِييَن ََنو واالوصف باإلاميا  ] األولف

ــد  علــى حنــو الوقــوع وال بــوت وا  إلســتدامة و)ا ( املكســورة تفي
التوكيد، م  ا  لغـة اخلطـاب عامـة  ميـ  النـاس رجـاء حماكـاة        

 املؤمنني  واإلقتداء بهم واإلخنراط هلا يف صفوفهم.
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املد  بعملهم ال ـاحلات مضـافا، اىل اإلاميـا ، سـواء كـا  عمـل        ال انيف
ال ــاحلات فرعــا، لإلاميــا ، ام انــه مســتقل وخــاص بــا وار        

واألص  األول فهو فرع اإلاميا ، ومن الناس من يعمل واألفعال 
ال احلات وهو ليس مبؤمن فتأتي هذه اآلية لتخص باملد  املؤمن 
الذي يعمل ال احلات فيخرج منـه بالتخ ـص اـري املـؤمن وا      
فعــل ال ــاحلات، ومــن وجــوه صــً  الفعــل طلــب مرعــاة اهلل 

ءت اآلية واملؤمن يأتي بالفعل رجاء ال واب وبق د القربة، وجا
ب يغة ا م  يف الفاعل واملفعول للت ريض على مشـاري  اخلـري   
ووجوه اإلحسا ، وتعدد أفعال اخلري اليت يقوم بها كل شـخص  
على حنو مستقل او باإلشميا  م  اريه فاآلية قث على اإلك ـار  
من فعل ال ـاحلات يف موعـوعها وكيفيتهـا وكمهـا وأشخاصـها      

 وجهة اخلري والرب.
ء املد  باقامة ال ًة وهي اشرف األعمال وأفضل القربات جا ال الثف

وأصد  شاهد على اإلاميا  وجزء علـة لفعـل اخلـريات واحلـاجز     
والواقية من الفواحش والسيئات ومنها الربا، فمن يؤدي ال ًة 
حيرص على التنزه عن الربا، فا  قل  من الناس من يأكل الربا 

واألحكـام   تل ـ     وحيضر صـًة ا ماعـة قلـ  انـه فـرد نـادر      
القليل النادر وا  الذين احمي وا من الربـا بسـبب اآليـة   يعلـم     
عددهم ا  اهلل عز وجل وحتى القليل الذي تقول انه جيم  بـني  
الربا وال ًة فانه لن يستمر بالربا ما دام مواظبا، علـى ال ـًة،   
والتوبة تتقرب منه، وتل  عليه ال ًة كل يوم مخس مرات بمي  

ِإنه ربا وتعده باخللف الكريم وهو من م اديق قولـه تعـاىل ]  ال

 .(2) [الصهالََة َتْوَهى َعْن اْلَفحْشَاِء َواْلم ْوكَرِ 
ومن اإلعجا  ا  يأتي مكر ال ًة وسط آيات الربا لتكو   اجرا، 

                                                           

 .45سورة العنكبوت ( 2)
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ـــعقائــديا، وأخ ـــًقيا، عــن الربــا، فمــن فض ــ ل القــرآ  واعجــا ه ــ
ــ و  الرمائـل واملعاص ــالغريي ا  تره الناس يميك حيرصـو   وي ــ

ــ على اتيا  الطاعات لط ادة واملخالفـة هلـا   ـرد املوجـودات املضـ  ــ
  معهـا يف وقـ  وحمـل واحـد، كمـا تـبني       ـــاليت   اميكن ا  جتتم

اآلية وجوه التنـاقض بـني العبـادات وبـني الربـا لتقابلـهما تقابـل        
  الذين اإلجياب والسلب، واإلاميا  والكفر، واخلري والشر، فمد

ــ ًة مم للـــيقيمو  ال  ــ ذين يتعاطــ و  الربـا اخـذا، او عطـاء او    ـ
 كتابة او شهادة.

جـاء ايتـاء الزكـاة متعقبـا، ألداء ال ـًة، يف توكيـد متكـرر علـى          الراب ف
املً مة بينهما يف مناهج اإلاميا  والتقوه، وليس كل مسلم جتب 

مكرا، كـا    عليه الزكاة صًف ال ًة اليت جتب على كل مكلف
او ان ى، ومن مناف  املً مة بينهما يف املقام اقاد املوعـوع وهـو   
املال م  التناقض يف الق د والنف  واألثر، فالزكاة اخراج للمال 
على حنو ال دقة والقربـة اىل اهلل واإلمت ـال ألمـره تعـاىل وعـدم      

 طلب عوب أو بدل.
املال بالتعدي  اما الربا فانه مع ية وظلم وطريق اري مشروع لطلب

 والتجاو  واإلعرار بالغري فيكو  الناس على أقسامف
 مؤمن خيرج الزكاة من أمواله. -2
 من تتعلق الزكاة مباله ولكنه   خيرجها ع يانا، او تق ريا،. -2

من مل يكن يف ماله  كاة او ن اب، وهذا على قسمني مؤمن مستعد  -3
نو اخراج الزكاة إلعطاء الزكاة يف حال تعلقها مباله، وآخر اريه مل ي

 لو تعلق  مباله.

 من مل خيرج الزكاة، ولكنه يأكل الربا. -4

وهل اميكن ت ور قسم خامس وهو من يعطي الزكاة ويأكل الربا يف 
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ً، ووجدانا،، فمن خيرج ماله  كـاة   آ  واحد، ا واب  ، وهو ظاهر عق
وقربة اىل اهلل تعـاىل   يفكـر بالتعـدي ومجـ  األمـوال برلـم اآلخـرين        

ً،، وا  وجـد م ـل هـذا الفـرد فهـو       وبط ر  حمرمة ومبغوعة شرعا، وعقـ
قليل نادر   يعتد به، وتأكل احلسرة قلبه وي ارع نفسه إلجتناب احلرام 

 وأكل الربا.
وجاءت اآلية ب يغة املاعي أي انهم مواظبو  على اتيا  الزكاة فً 

 اميكن ا  يتسلل احلرام اىل سلوكهم وأفعاهلم.
 الزكاة باملعنى األعم كما يف اطً  اصطً   كـاة  اما اما نررنا اىل

األبــدا  علــى ال ــيام، وا  الزكــاة البــذل والعطــاء يف ســبيل اهلل بكــل   
الوجوه املمكنة واملتيسرة يف القول ال احل، واصً  مات البني، وتقديم 

، ون ـرة  فاخلدمات، واإلعانـة با هـد واليـد واللسـا ، واااثـة امللـهو      
ــ وها فـا  اآليـة تـبني خ    ـــريق وحنــلفاملرلوم، وانقام ا ــ ائص اخــ ًقية ـ

دها عند آكل الربا الذي تـراه منكمشـا، كئيبـا،، و     ــؤمنني   جنــعامة للم
ــ عنـد آخ  ــ غو ، بهمـــــذه الــذي يكـو  مش ـ ه وســعيه لقضـاء مــا عليـه مــن   ـ
 .الفوائد

 ولكن القدر املتيقن من اآلية هو  كاة األموال ملن وجب  عليه، و 
مان  من مشول املسلمني مجيعا، باخلطاب على حنو تعليقي وهـوا  كـا    
عند كل واحد منهم ن اب فانه   يتخلف عن اعطاء الزكـاة واي ـاهلا   
اىل مست قيها، وبذا يكتب اهلل عز وجل كل مسلم معطيا، ودافعا، للزكاة 
وا  مل خيرجها لتعذر موعوعها وهـو الن ـاب يف حالـه و  خيـرج مـن      

صف التشريفي العام ا  من اشتغل  ممته بالزكـاة، مبعنـى انهـا    هذا الو
تعلق  بأمواله ولكنه مل خيرجها، وحتى هذا مل خيرج من مفهوم اآليـة  
على حنو دائم وقطعي، فا  باب التوبة مفتو ، وهذه اآليات قث على 

 .التوبة وتدعو هلا، وا  ختلف عن إخراجها
او مورثهم مطلقـا، مـن الزكـاة    ولو قام الورثة باخراج ما على ابيهم 
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فهل تربأ ممته وينال ال واب؟   يبعد هذا لعريم فضـله واحسـانه تعـاىل    
ً، مـن املـال،        وأل  الولد ال احل فرع لـغب، وأل  الزكـاة اخرجـ  فعـ
وخترب اآلية عن اإلمت ال النوعي العام للتكليف بالزكاة، فا  اإلمت ال اري 

عبادية قام  بادائها على الوجه  التكليف وليس كل أمة كلف  بوظائف
األمت واميتا  املسلمو  بالتقيد بالعبادات واإلمت ال لغوامر اإلهلية الواردة 

 يف القرآ .
واآلية شاهد قرآني ومفخرة وعـز للمسـلمني ووثيقـة مساويـة تؤكـد      
التزام املسلمني بال ًة والزكاة وتدعو األجيال الًحقة لتعاهد وحف  

 هذه األمانة.
[ َله ْم َأجْر ه ْم ِعْويَد َربِِّهيمْ يتضمن قوله تعـاىل ]  مسفاخلا

مد  للمسلمني ووعد كريم وبشارة بنيل ال ـواب، وهـذا الوعـد    
وسيلة مساوية مباركة لل ث على ال احلات والتقيد بالعبادات، 
وهو دعوة للناس مجيعا، إلكرام املسلمني وتدل اآلية يف مفهومها 

ساب وا زاء، وفيهـا حـث   على احلساب األخروي وح ول احل
على اإلك ار من ال احلات رجاء ال واب واألجر من عنده تعاىل، 
والراهر ا  )الـواو( هنـا تفيـد ا مـ  أي ا  األجـر   ينالـه مـن        

ــه يتعمــد ع ـــي ــلي ولكن ـــدم اخــراج الزكــاة، و  الــذي يؤم ـ ن ــ
ـــبرس ــه وآلــه وســلم و  يقــيم ال ــًة،   ــ الة حممــد صــلى اهلل علي

حكام الشريعة وعدم قبوهلـا التجزئـة، وسـيأتي يف اآليـة     لوحدة أ
اخلامسة وال مانني بعد املائتني وجوب الت ديق باألنبياء والرسل 

 وعدم جتزئة اإلاميا .
املد  وال ناء بلغة البشارة، وهذا علم ينفرد به القـرآ ، لـيس   السادسف 

من باب األمل وا عالة واحلث على الفعل، بل من باب اإلخبار 
حلــدث القطعــي، أل  اآليــة جــاءت ب ــيغة اإلخبــار عــن قيــام  وا

املؤمنني والذين يعملو  ال احلات بأداء ال ًة واتيا  الزكاة فً 
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ينتررهم ا  ال واب، ومن وجوه ال واب من  اخلوف واحلز  من 
التســرب اىل نفوســهم، وهــذا املنــ    يكــو  علــى حنــو القضــية   

عيـة العامـة، فـالعموم    الشخ ية فقـط بـل علـى حنـو القضـية النو     
اجملمـوعي للمــؤمنني لـيس فيــه خـوف أو حــز ، والكـل مشــغول     

انه، مما يعـى  ــله وإحســل  اىل فضــبال ناء واحلمد هلل تعاىل ويتط
ا  هذه اآلية جاءت مبد  املسـلمني يف الـدنيا واآلخـرة ولـيس يف     

قـادم   اخلوف ممـا هـو  ز  على ما فات وـــدها، أل  احلــالدنيا وح
 ونقص، واملؤمنو  م انو  ومنزهو  عنهما يوم القيامة.ععف 

  حبث بالغيحبث بالغي
من البدي  باب يسمى )النزاهة( وهـو مـن اإلصـطً  جمـيء عبـارة      
اهلجاء خالية من الف ش والنكاية، وهجاء القرآ  مدرسة يف هذا العلم 

الناس كيفية اهلجاء والذم من اري ايذاء  وهو الرائد يف التأديب وتعليم
 اء والف ش يؤدي اىل أحد أمور ثًثةفأل  اإليذ

 الكف عن الشيء واجتنابه م  بقاء ايض يف النفس. األولف
 العناد واإلصرار على عدم المي . ال انيف

 الشعور باملنق ة واخلذ   واإلست ياء. ال الثف
باإلعافة اىل استغًله من قبل اآلخرين وح ول التعدي والتجاو  

سا    يت مل تعيري الغري له، لذا جاء القـرآ   والرد عليه بامل ل أل  اإلن
خاليا، من الف ـش ليكـو  ح ـانة اخًقيـة عامـة للمسـلمني يف حيـاتهم        
العامة، وأل  املطلوب تـر  الربـا وحـده مـن اـري اـيض وحنـق وعنـاد         
وإصرار، وهذا   يت قق ا  بالذم من اري اهانة وف ـش وح ـر الـذم    

َياَأيَُّها لتشريف واإلكـرام ] بذات الفعل، لذا بدأت اآلية صطاب ا

[ مـ  أنهـا ب ـدد الزجـر عـن فعـل القبـي  شـرعا،         الهِييَن ََنو وا
ً،، وتضمن  األمر بتقوه اهلل وهو عـام وشـامل كمـا إنهـا جـاءت       وعق



 92ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  47ج/اميا معامل اإل

 

 ب يغة المي  ملا بقي من الربا، ولف  المي  يتضمن أمرينف
 اإلبتعاد عن الذم والف ش خللوه من النكاية للفاعل. األولف
السكوت عما سبق من أموال وفوائد الربا كي   تكو  سببا، لتنزه  ال انيف

الناس عن صاحبه بعد توبته او تعيريه به، فا  القرآ  سك  عنه 
 مما يلزم املسلمني السكوت عنه.

وسئل ابـو عمـرو بـن العـًء وهـو أحـد القـراء السـبعة عـن أحسـن           
ــالف ه ـــاهلجــاء؟ فق ــذي اما انشـ ـــو ال ــب   دته العــذراءــ يف خــدرها   يق

 .(2)عليها
والقــرآ  يتلــوه ويســمعه النــاس يف كــل مكــا  و مــا ، يف املســاجد  
واألسوا  والبيوت، وجـاء لتقـويم امنـاط السـلو  وإصـً  اجملتمعـات       
وطرد الفساد، ومن  األخً  الذميمة كالغيبة والنميمة والف ش وا هر 

ظلم فيها، وهل ي د   بالسوء، الذي است ى منه املرلوم يف املسألة اليت
على الذي اخذت منه األموال كفوائد ربوية انه ظلم ا واب نعم، وهذا 
ــة،     ــة الربوي ــا، يف املعامل ــه صــار طرف ــة ألن ــه باللعن   يتعــارب مــ  مشول
فاملرلومية بل اظ أخذ املال منه ظلما، نعم   جيو  له الف ش بالقول واهلل 

 يبغض كل ف اش. 
ــبغ  ــربف "ا  اهلل ي ــي  القــول    ويف اخل ــتف ش"، أي قب ــاحش امل ض الف

 والفعل، ومن يتعمده يف كًمه وفعله.

  
  حبث بالغيحبث بالغي

مــن بــدائ  القــرآ  ووجــوه البًاــة فيــه علــم التقســيم وهــو ح ــر   
واســتيفاء أقســام الشــيء املوجــودة، وا  كــا  الوجــود وكــذا ا مكــا    

َوك ويت مْ َأَْْواجًيا  قولـه تعـاىل ]   ومنـه الفعلي أعم من ا جيـاد  
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َفَأْصييحَاب  اْلَميَْمَوييِة َنييا َأْصييحَاب   *َثييًة َثالَ 
َْأَنِة نَا َأصْحَاب   *اْلَميَْموَِة  َوَأصْحَاب  اْلَمش

 .(2) [َوالسهاِبق وَن السهاِبق ونَ  *اْلَمشَْأَنِة 
 فويف هذه اآلية جاء التقسيم مرتني

علـى  ا صـرار  ص وص تر  الربـا، فأمـا ا  يميكـوا الربـا وامـا       فاألول
، و  ثالــث هلــذين القســمني م تركــه عنــادا، وج ــودا،دوعــا الربــ

خل وص من يتعاطى الربا، واآليـة تـدل علـى شـيوعه وانتشـاره      
 .ولزوم الت دي السماوي له وك رة تعاطيه

وعدم الفعل أعم مـن التوبـة، فقـد يميكونـه لفـمية وجيـزة بسـبب        
احلكــم الشــرعي وانترــار حــال اخــره مــن المياخــي يف احلكــم    

ول احلاجــة اىل الربــا، او ا  عــدم الفعــل ـــــي ، او ح رـــــوالتش
ارئة ي عب فيها قضاء الـدين او عـدم احلاجـة    ـات طـــنتيجة أ م

 له.
ــد موع  ــا  بتوكي ــة للبي ــذا جــاءت اآلي ـــل ـــوع التـ وبة، وهــذا مــن ـ

بـل     نهاية حلال وتركـا، ملع ـية،  ــرآني فالتوبة ليســـا عجا  الق
وه وال ــً  واهلدايــة  ـــــلتقديد مــن اـــــة عــامل جــــهــي بداي
 .والرشاد

وهي نرام متكامل وبناء عقائدي واخًقي، لذا أكدت اآلية على 
خانة اآليـة  موعوع التوبة كشرط للنجاة يف الدنيا واآلخرة، أل  

عم من ا  ين  ر بالدنيا بل يشمل الدنيا وا خرة، وهو أمر   أ
يط بأعمـال  ية جديدة وسور حيخيت قق ا  م  التوبة ك وب وسن

العباد، وهل املراد التوبة من الربـا أم مطلقـا،، ظـاهر اآليـة إرادة     
التوبة من الربا ا  انه   مان  من محل التوبة على املعنى األعـم  

ليكـو  هجـرا     ومشوهلا للتوبة الن و  من املعاصي والـذنوب 
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 .الربا فرع التوبة املطلقة
ــانيف ــي  ال ـ ــة اىل تقسـ ــر انتقلـــ  اآليـ ــاىليتجلـــى م آخـ ــه تعـ الَ ]  يف قولـ

[ فاآليـة مكـرت قسـمني  نتفـاء      َتظِْلم وَن َوالَ ت ظَْلم ونَ 
الرلم، ومن ا عجا  القرانـي الـذي يفـو  ا صـطً  البًاـي      
)للتقسيم( هو تضمن هذين القسمني لقسم ثالث، وهذا علم مل 
يلتف  اليه علماء البًاة اىل اآل ، فيمتا  التقسيم القرآني بوجود 

ولكـن ظـاهر التقسـيم يـدل عليـه، ومنـه        ،ذكريو أك ر مل قسيم أ
 تضمن التقسيم األول لمي  الربا من اري توبة.

وهل يست قو  معـه رأس املـال وحـده أم الفائـدة او بعضـها معـه،       
ل فهو مل ـق بـاحلكم الوعـعي    ا وابف أنهم   يست قو  ا  رأس املا

ــ ، ملا يف التوبة من ق للتوبة ــ د القربـة واألج ــ ــ وال ـواب، فالت  رـ وبة مـ   ـ
ً،، من رأس املـال  ائـدا، ا   لفائـدة  رأس املال أك ر رحبا، وبركة ونفعا، عاج

 الربوية.
البًاية وجود تقسـيم   عدومنه أي من ا عجا  الذي يتجاو  القوا
، با  يكو  واملتفرع عنهما ثالث  نتفاء الرلم، وهو ا ام  للقسمني معا،

مـــا، يف آ  واحـــد، للد لـــة علـــى ا عـــرار  ا نســـا    ظاملـــا، و  مرلو
 .ا جتماعية للربا وانه ظلم

وهذا الرلم   ين  ر بآخذ املال الربوي بل يشمل الذي يعطيه من 
 وجوهف

سـبل احلـرام وفعـل املنهـي عنـه       هانه ظـامل لنفسـه باختيـار    -2
وقملــه  هــد اعــايف يف الكســب وطلــب الــر      شــرعا

 .للدفعه بالباط
جهـده وكسـبه بغـري عـوب ومـن اـري         عطائه لغريه قيمـة  -2

 است قا .
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 شاعته الباطل واحلرام وقمله و ره م  انه اخلاسر فيه يف  -3
 ماله وآخرته.

 ظلمه لعياله ولورثته من بعده بالتفريط مباهلم. -4
وهنا  ق ص ك رية يف اجملتمعات اليت يشي  فيهـا الربـا تـبني احلالـة     

رة بسـبب تـورط   ـــردة فقيـــمشوائل ــ  فيها بعض العــاملزرية اليت أمس
ـــرب األس ـــرة مبعامـ ـــويــًت ربـ ـــة أكلـ ـــ  حتــى دار السـ ـــكن وأثـ اث ـ

 املنزل.
للمجتمعـات ا سـًمية   مر الذي يدل على حف  وتعاهد القـرآ   األ

ــ والكيانـات األس  ــ رية، فمنافــ ــ   حرمـة الرب ـ ا واجتنابـه تـأتي علـى حنـو     ــ
فرادي، مبعنـى انهـا تنفـ  املسـلمني     تغراقي وا ــي ا ســـالعموم اجملموع

ـــكأمــة واح دة، واجملتمــ  وأهــل البلــدة ككيــا  واحــد، وتــنفعهم علــى   ــ
ــ ا كـل ش ــتفيد منهـــر مجيعا،، ويســراد واأُلســتوه األفــمس خص علـى  ـ

  حنو مستقل.
من البدي  املطابقة او الطبا ، وهو ا م  بني متضادين يف ا ملة، و

َيْمحَييق  َّللاه  الرَِّبييا جملــا ، ومــن األول ]علــى حنــو احلقيقــة أو ا

[ فاحملق اري اإلرباء، والنقص نقيض الزيـادة،  َوي ْرِبي الصهَدَقاتِ 
 فهنا  تناقض بني احملق واإلرباء، وجاء الطبا  هنا على حنو احلقيقة.

ا كما يف قوله موقد يكو  الطبا  لفريا، او معنويا،، او يكو  جامعا، هل
[ فاللف  وا  جاء مت ـدا، يف  ِلم وَن َوالَ ت ظَْلم ونَ الَ َتظْ تعاىل ]

 حروفه ا  انه حيمل معنى التضاد يف الفعل واألثر.
ومن صيغ البدي  اإلتيا  بنوعني لـتلفني مـن فنـو  البًاـة وجيمـ       

مقارنة تساعد على قرآنية بينهما م  إمكا  التفكيك بينهما وكأنه دراسة 
َيْمحَييق  َّللاه  ، ومنــه قولــه تعــاىل ]اهلدايــة واســتنباط الــدروس والعــرب

 [.الرَِّبا َوي ْرِبي الصهَدَقاتِ 
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من البدي  " ا ناس" وهو علم شريف يتألف من عدة أبواب كـل  و
باب منه مستقل بذاته، واألصل فيه تشابه اللفرني م  تعدد املعنى ومن 
فوائده اإلصغاء وجذب األمساع وحث الفكر على التدبر والتمييز بـني  

 اني األلفاظ املتشابهة.مع
التام والناقص، وامل  ف، واملذيل واملضارع  ومن أبواب ا ناس

والًحــق، ومنــه احملــرف وهــو الــذي تــأتي فيــه اإللفــاظ متشــابهة ولكــن  
الَ َتظِْلم يوَن اإلختًف يف احلركات، ومن امل ـ ف قولـه تعـاىل ]   

كـات،  [ فـاحلروف متشـابهة، واإلخـتًف وقـ  باحلر    َوالَ ت ظَْلم ونَ 
وحبرف واحد وهو التاء بفت ها يف أألول، وعمها يف ال اني، ليؤدي كل 

ــ ملعنـى اآلخ  منهمـا معنـى مغـايرا،    ــ ر، وقـد جيتم ـ ــ   وجهـ ــ ا  مـن وج ـ وه ــ
ا ناس يف آية واحدة، فقد اجتم  الت  يف والت ريف يف قوله تعـاىل  

النـو    ام ا  (2) [َوه ْم َيحْسَب وَن َأنهه ْم ي حِْسو وَن ص ْوًعا]
 جاءت بدل الباء م  اختًف يف حركتني يف كل منهما.

 
*********** 
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َوِإْن َكاَن ذ و ع سَْرٍة َفَوِظَرٌة ] قوله تعااىلقوله تعااىل

ِإَلى َنيْسََرٍة َوَأْن َتَصدهق وا خَيٌْر َلك مْ ِإْن 

 .281اآلية  [ ك وت مْ َتْعَلم ونَ 
 

  القراءةالقراءة
رة، وقـال الطربسـي   قرأ ع مـا  )ما عسـرة( أي كـا  الغـريم ما عسـ     

 - بي(، وقـالف وقـرأ ابـو جعفـر )ُعُسـرة(     )وروري ملك يف الشوام عن ُأ
 .(2)بضم السني، والباقو  باسكانها(

وقيلف كل اسم على ثًثة أحرف، أوله مضموم، وأوسطه سـاكن،  
 فمن العرب من ُي قله، ومنهم من خيففه م ل ُحْلم وُحُلم.

ســني مضــافا، اىل اهلــاء، بضــم ال -وقــرأ  يــد عــن يعقــوب )ميُســرة( 
 وروي ملك عن جماهد.

 بتخفيف ال اد، والباقو  بتشديدها. -وقرأ عاصم )ت دقوا( 

 عراب واللغةعراب واللغةاإلاإل
)وا  كــا  مو عســرة( الــواوف اســتئنافية، ا ف حــرف شــرط جــا م،  
تــدخل علــى املضــارعني فتجزمهمـــا لفرــا،، وعلــى الفعلــني املاعـــيني       

ً،، أما اما اقـمي  جوا  بهـا بالفـاء، فـا  جمزومهـا ال ـاني هـو       فتجزمهما حم
      مجلة ا واب كما يف هذه اآلية.

كا ف قيل انه فعل ماب تام مبعنى حدث ووجـد، وتكتفـي بفاعلـها    
واملعنىف ا  وجد مو عسرة، واألرجـ  انـه فعـل مـاب نـاقص حمـذوف       

 اخلرب، والتقديرف وا  كا  مو عسرة اراميا، لكم.
او ألنـه مـن األمسـاء اخلمسـة،     موف فاعل مرفـوع وعًمـة رفعـه الـو    
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 عسرةف مضاف اليه.
رابطة  ـواب الشـرط، نرـرةف خـرب ملبتـدأ      )فنررة اىل ميسرة( الفاءف 

حمــذوف واملعنــى فــاحلكم نرــرة، اىل ميســرةف جــار وجمــرور متعلقــا         
 بـ)نررة(، وا ملة املقمينة بالفاء يف حمل جزم جواب الشرط.

، ا  وما يف حيزهاف م در )وا  ت دقوا خري لكم( الواوف استئنافية
مــؤول يف حمــل رفــ  مبتــدأ، خــريف خــرب، لكــمف جــار وجمــرور متعلقــا     

 بـ)خري(.
)ا  كنــتم تعلمــو ( ا ف حــرف شــرط، كنــتمف فعــل مــاب نــاقص،  
والتـاءف امسهــا، مجلـة تعلمــو  يف حمـل رفــ  خربهـا، وجــواب الشــرط     

 حمذوف.
قل  مـا  والعسرف الضيق والشدة واحلرج، وُيقال صار مو عسرةف أي 

يف يده وعجز عن قضاء حوائجه واداء الدين، وقيل أصب  فقريا،. وُيقال 
أي مل يتفقا، وعسـر الزمـا ف أي    -بتشديد وكسر الياء  -تعاسر البيِّعا  

 اشتدت وطأته.
أي إمهال وتأخري، وُيقال استنررهف طلب منه  -بكسر الراء  –نررة 

 النررة وا ستمهال.
ــار،  ــر واليس ــرة واليس ــى األداء،    وامليس ــدرة عل ــى والق ــعة والغن الس

 وامليسرة م در ميمي وهو عد املعسرة.

  يف سياق اآليات يف سياق اآليات 

بعد اآليات اليت قث على اإلنفا ، واآليات الـيت تنهـى عـن الربـا     
وقذر منه، جاءت هذه اآلية بإمهال املدين وعدم إعساره، واملبادرة اىل 

وات ـال معانيهـا آيـة    ال دقة وما فيها من ال واب ليكو  سـيا  اآليـات   
اعجا ية ينفرد بها القرآ ، ويؤكد وحدة مضامينه القدسية وعدم وجود 
تعارب بينها،وا  السيا  يعني علـى التفقـه يف الـدين والعمـل بأحكـام      
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 آيات القرآ .

  عجاز اآليةعجاز اآليةإإ
تض  اآلية نرامـا، خالـدا، يف كـل اجملتمعـات اإلسـًمية وتسـن قانونـا،        

واملـدا   ، وامين  من احلرج وخيفف عن الـدائن  حيكم املعامًت التجارية
اآلية مفاهيم الرأفـة الـيت جـاء بهـا     وترهر كما سيأتي بيانه يف التفسري، و

 القرآ ، ومنعه للفرقة والشقا  بسبب املال واملعامًت.
ومن اعجا  اآلية ا  فيها اشارات الغنى وال راء الذي سيكو  عليه 

ــ  وال  ــداول  املســلمو ، واتســاع معــامًت البي ــرة القــرب وت شــراء وك 
العمًت يف األسوا ، وم  ا  قبول الدعوة اىل اإلمهال واإلنرار ليس 
ً، على الناس، فا  اآلية جاءت به وباألمر بالت د  وترجي ه  أمرا، سه

 وتفضيله ملا فيه من عريم النف  وجزيل ال واب.
 ويمكن تسمية هذه اآلية بـ)آية الميسرة(.

  اآلية سالح اآلية سالح 
حل عقـدة تواجـه املسـلم يف البيـ  والشـراء والقـرب       ية تتضمن اآل
او أداء دينه، وهي عًج حاعر وواقية مـن آثـار تقلبـات    واستيفاء حقه 

 الزما  وكساد التجارات والعجز عن أداء الديو .
وفيها مواسـاة للغـى والـدائن ودعـوة لـه بال ـرب علـى حنـو اللـزوم          

كـب  مجـا  الـنفس    والوجوب ليسميي  من قريض النفس الشـهوية وي 
الغضبية، ويتلذم بال ـرب واإلمهـال، وتـرب  ا خـوة ا سـًمية وأولويـة       
اإلنرار والعفو، ويلوم املعسر والفقري بهذه اآلية اىل ا  يوس  عليـه اهلل  

 عز وجل.
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  أسباب النزولأسباب النزول
َفْأَذن وا ِبحَيْربٍ ] التخويف والوعيد يف قوله تعاىل ملا نزل 

قال األخوة األربعة من بى عمروبن عوف  (2)[ ِنْن َّللاهِ َوَرس وِلهِ 
من ثقيفف بل نتوب اىل اهلل فانه   طاقة لنا حبرب اهلل ورسوله، فرعوا 
برأس املال وطلبوا بى املغرية بذلك، فشكا بنو املغرية العسرة، وقـالواف  
 أخرونا اىل ا  تدر  الغًت، فأبوا ا  يؤخروهم، فأنزل اهلل تعاىل اآلية. 

باب النزول مراتب اإلاميا  الدفعي العالية عند املسلمني، ام وتبني اس
رعوا باسقاط الفوائد وال رب علـى أداء رأس املـال، وفضـله تعـاىل يف     
ــاري      ــي والتجـ ــ  املعاشـ ــص الواقـ ــيلية ختـ ــة تف ـ ــام قرآنيـ ورورد أحكـ

 للمسلمني.

  مفهوم اآليةمفهوم اآلية
 تبني اآلية اختًف احوال الناس املعاشـية وا قت ـادية، وا  مـنهم   

من يكو  دائنا، لغريه، ومنهم من يكو  مدينا، عاجزا، عن وفاء الدين عند 
حلول األجل، والدائن نفسه قد يكـو  مـدينا، لغـريه، فـيل  علـى اراميـه       
لقضاء دينه وافراغ ممته و  يفقه موعوعية عجزه عن أداء الدين، أو انه 

طورة ، ويكو  األمر أك ر خيريد است مار مبلغ الدين يف مشاري  اخره
واحلاحا، عندما يريد استيفاء دينه لنفقات مؤونتـه ومؤونـة عيالـه، فتـأتي     
هذه اآلية لت دد له كيفية ت رفه ولزوم اختياره ال رب واإلمهال، ولو  
ــس        ــى األنف ــديات عل ــل وتع ــرائم قت ــوادث وج ــل  ح ــة حل  ــذه اآلي ه

 واألعراب واألموال، وفنت وخ ومات. 
التجارات واملعامًت التجاريـة   كما نن  اآلية من الميدد يف خوب

خشية اإلفًس القهري، ألنها جتعل لإلنسا  عذرا، عندما تركبه الديو ، 
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ويف اآلية  جر عن الش  واإلمسا  عن ال دقات، ويف مفهومها اخبار 
عن ح ول الضرر واألمه النوعي العلم با متناع عن اإلنفـا ، وفيهـا   

لــذي ينترــر أهــل اإلحســا  دعــوة اىل عــدم التفــريط بــال واب العرــيم ا
واإلنفا  يف سبيله تعاىل، وتدل اآلية على لزوم قيام املوسر بأداء دينه يف 

 األجل وعدم املماطلة والتسويف.
ــا عــرب للمضــامني     ــدخول اإلســًم، وفيه ــاس ل ــة دعــوة للن واآلي
األخًقية للشريعة السماوية يف املعامًت والبي  والشراء، وتدعو األيـة  

 دقات يف أداء ديو  املعسر ودرء الفنت.اىل توظيف ال 

  إفاضات اآليةإفاضات اآلية
تنشر اآلية مفاهيم احملبة والود بني الناس وجتعل ا خوة اإلاميانية بني 

م هي األولوية يف اسـتيفاء  املسلمني او ا خوة ا نسانية بينهم وبني اريه
احلقو ، وجتعل موعوعية لإلمهال واإلنرار يف التعامل وقضاء احلوائج 

  األعمال، وفيها دعـوة لًقـرار باألسـباب القـاهرة ولـزوم جعـل       واجنا
 مندوحة لآلخرين يف العمل واألداء ولتلف التعامل.

وتساعد األية يف تنمية ملكة ال رب وإنرار ا خرين، وهو أمر حيتاجه 
اإلنسا  يف صًته م  اجملتم  وليس يف موعـوع الـدين فقـط، كمـا انهـا      

راج الزكاة وعدم ح رها بالفقراء لتشمل تساهم يف ك رة ال دقات واخ
رب عـن وجـود موعـوع قهـري     ختـ اسقاط بعض الديو  عن الغـارمني، و 

لل دقة مبعنى ا  الغارم مناسبة وفرصة ل احب الدين واريه  سـقاط  
ديونه والقضاء عنه وإعانته، واآلية خري مؤا ر للفقـري يف حمنتـه وحاجتـه    

 وشدته. 

  التفسريالتفسري
  [   َكاَن ذ و ع سَْرةٍ  َوِإنْ ]   قوله تعاىل  

ابتداء اآلية بالواو جيعل لسيا  اآليات موعوعية يف تفسريها سـواء  
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كان  الواو للعطف او لًسـتئناف، خ وصـا، وا  هـذا التقسـيم للـواو      
تقسيم استقرائي و  يعى التبـاين وعـدم وجـود بـر خ ووسـط بينهمـا،       

د معـاني الكلمـة   با عافة اىل ما ينفرد به القرآ  من ا عجا  وهـو تعـد  
 واحلرف، لذا فمن وجوه تفسري اآليةف

باعتبار الواو حرف عطف يكو  معنى اآلية اما كا  املقميب  األولف
للمال الربوي معسرا، فًبد من إمهالـه، فاملسـألة تعـاو موعـوعا، فرعيـا،      
يتعلق بأحكـام الربـا للمنـ  مـن جتـدد الربـا والتسـويف فيـه، فـاما تـاب           

ة السابقة واسقط مجي  الفوائد ـاء يف اآليــل الربوي كما جاحب املاــص
معسرا، اري قادر على املدا  وطالب برأس املال عند حلول األجل وكا  

 أداء الدين، فانه يفاجئ م  التوبة بأمرينف
اسقاط ا ربا  والفوائد املميتبة علـى القـرب الربـوي والـيت      او ،ف

 .كا  جيبيها كل شهر او كل مدة معينة
عدم قبض أصل املال يف أجله، فلو مل يكن عنده ا  هذا املال  ثانيا،ف

وكا  يعيش بارباحه فانه ي ب  عاجزا، عن إعالة عياله، وكا  قبل التوبة 
جـل مـ   يـادة عليـه وات ـال      يؤجل رأس املال عنـد العجـز عنـه يف األ   

على الفوائد، ف ينئذ حياول اجياد لرج من هذا ا فتتا  ويلجأ لًحلا  
وحيمله على قضاء الدين بأي صـورة، وهـو الـذي يقتضـيه حكـم      املدا  

العقل على الراهر، ولكن احكام الشريعة أوس  وأد  وتعـاو األمـور   
، وتدعوه اىل اإلمهال علـى رأس املـال والـدين    التف يلية بسنن مساوية

اىل حني التمكن من قضـائه، لـيعلم صـاحبه انـه فـا  بالتوبـة ونـال أجـر         
 .األربلى املال وساهم يف ت بي  أحكام القرآ  يف ال رب ع

واو  [ َوِإْن َكاَن ذ و ع سَْرةٍ ] باعتبار ا  الواو يف  ال انيف
مطلقة تشمل الديو  والقروب واملتبقي من رأس مال استئنافية فا  اآلية 

و الربا، لتكو  اآلية قاعدة كلية ثابتة اىل يوم القيامة يف باب الديو ، وه
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 األرج  واألص .
ولكن هذا   يعى ا  الواو استئنافية حمضة ليس فيها شائبة العطف 
بل انها جامعة للعطف وا ستئناف، وكنـو  القـرآ  اللغويـة والعقائديـة     
أعم من ا  قيط بها القواعد الن وية اليت وعع  لضبط الكلمات، فلو 

لبـدأت بأسـم   كان  هذه اآليـة أجنبيـة يف موعـوعها عـن اآليـة السـابقة       
الذي حرف )ا ( عطف والشرط )من كا  مو عسرة(، ولكنها بدأت بال

 التوكيد.يفيد 
وبني رأس مال الربا والدين عموم وخ ـوص مطلـق، فـرأس مـال     
الربا من الدين وليس العكس، وبذا فا  اآلية شاملة للدين مطلقا، ومنـه  

محل الكًم ولو دار األمر بني ا طً  والتقييد، بني رأس مال الربا، 
على املعنى األعم او األخص في مل على املعنى األعـم ا  مـ  القرينـة    

 ال ارفة عنه اىل املعنى األخص.
 تره ما هو حد اإلعسار الذي ي   او جيب معه اإلمهالف

 ما يؤديه بعينه.املدا  ا    يكو  يف ملك    -2
 ليس عنده  ائد عن املؤونة يقوم ببيعه ألداء الدين ب منه.   -2

ا    ااملـد اما حل األجل وطالـب الـدائن بالـدين، علـى       -3
يســعى يف ادائــه بكــل وســيلة شــرعية ممكنــة ولــو ببيــ  الزائــد مــن متاعــه 
وعقاره، وجيب عليه ا  يسعى ملطالبة اراميه او اجارة امًكه، كما جيب 
عليه التكسب الًئق حباله مـن حيـث الشـرف والقـدرة خ وصـا، مـا         

من ملك بي  دار سكناه وثيابـه احملتـاج اليهـا     حيتاج اىل تكلف، ويست نى
ولو للتجمل وسيارته اما كا  مما يليق بشأنه، باإلعافة اىل املناسب حلاله 
ومقامه من أثاث البي  وحنوها من مست نيات الدين مما يـؤدي بيعهـا اىل   

 وقوعه يف عسر وشدة وحرج.

ببي  ما  لو كان  دار سكناه ا يد مما حيتاجه وركبته الديو  فعليه   -4
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يليـق حبالـه ايضـا،    ممـا  فضل عن حاجته، او يبيعها ويشميي مـا هـو ادنـى    
نه، وكذا لو كان  عنده سيارة خاصة وحنوها ويدف  الفار  بينهما يف دَي

 من احلاجات واألثاث ويستطي  اإلكتفاء باقل منها مثنا،.

،  ااملـد كما   جيو  بي  دار السكن ألداء الدين يف حال حياة و  -5
  تباع لو مات وتـر  او دا، صـغارا، لـه   يسـتطيعو  اإلسـتغناء      كذلك 

 عنها على األقوه.

وحلاجته   ااملدمعنى مست نيات الدين من دار السكن وحنوها ا     -6
  ااملـد نه، اما لـو اختـار   هلا يف مؤونته   جيرب على بيعها ألجل قضاء دَي

نـه، واألوىل  بي  الدار لقضـاء الـدين وابـراء ممتـه جـا  للـدائن قبضـه م       
 للدائن ا    يكو  سببا، يف بيعها.

حاجات   ااملدالدين وطالب به صاحبه، وكا  عند جل ألو حل    -7
او عقار  ائد عن مست نيات الدين ولكنها   تباع ا  باألقـل مـن قيمتهـا    

ً، فيجـب بيعهـا وقضـاء الـدين و  جي      ــ السوقية، فا  كا  النقص قلـي و  ـ
ص   ـمييها بالقيمة، ولو كا  النقــار من يأتي ليشــري وانترــالتأخ  اللمد
يعا، للمال وخسارة فاألقوه عدم وجـوب  ــ  معه تضيــل ويعد البيــحيتم

 البي  حينئذ بل ينترر من يشميي بالقيمة.

 املماطلة يف أداء الدين م  القدرة وتعترب مع ية.  اللمد  جيو     -8

بالسـعر املناسـب   ولو كان  عنده بضاعة ومل حين موسـم بيعهـا     -9
بنق ـا    حيتمـل، فيجـب    يبيعهـا  هلا، واما باعها عن األجل واملطالبـة  

 إمهاله اىل حني املوسم.
ن ار ورد قوله مرتني يف القرآ ، ففي مد  األ )عسرة(وقد ورد لف  

َواألَنَصاِر الهِييَن اتهبَع وه  ِفيي سَياَعِة ] تعـاىل  

 .(2)[ اْلع سَْرةِ 
                                                           

 .227سورة التوبة  (2)



 47/جاميا معامل اإل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  214

 

ضـيق، وبل ـاظ معنـى العسـرة يف هـذه اآليـة       فالعسرة هي الشدة وال
تكـو  يف خـوف ووجـل، فهـو   يعلـم مـا       املـدا   اميكن القـول ا  نفـس   

ينترره بسبب الدين من األمه او احلرج او الضيق او احلـبس، فجـاءت   
 اآلية الكرامية بامهاله لرف  اخلوف.

 ومن اآليات ا عجا ية يف املقام أمورف
لتكو   ستقًل كل آية موعوعية يف آيات  تقسيم القرآ  اىل األولف

يفيـد  وتفسريها وتأويلها، وقراءتها وبا بتـداء بأوهلـا وهـو جـائز شـرعا،      
 ا طً  يف موعوع الدين.

املتسامل بني املسلمني اطً  اآلية ملوارد الدين وقضائه، ومل  ال انيف
لفهـم، أل   حيتج الدائن بـا  اآليـة خاصـة مبـال الربـا والفطـرة تقتضـي ا       

 القرآ  خياطب األروا  وتدر  العقول عموماته.
جميء آيات القرآ  بالنص ال ري  يف باب األحكام واملسائل  ال الثف

مات اإلبتًء العام لتمن  من ا ختًف وتعدد التأويل او اإلربا  بسبب 
 عدم تفقه الناس مبضمو  احلكم.

ار مــن اــري ـــــال واإلنرــــرحية يف اإلمهــــولقــد جــاءت هــذه اآليــة ص
خطابـا، بضـرورة   للمـدا   است ناء وح رت اخلطاب بالـدائن ومل توجـه   

ــ ل  اآليـة اإلعس ــاء بالدين، وجعــالتعجيل بالوف ار وكأنـه اسـت ناء مـن    ـ
ــ بأداء الدياملدا  ل هو قيام ـــة املدينني، فاألصــعام ن عنـد األجـل اما   ــ

ر واملعسر، كمـا لـو كـا  عنـده مـا      موسرا، او بر خا، بني املوساملدا  كا  
يستطي  ا ستغناء عنه وبيعه لقضاء الدين، با عافة اىل وجـوب قضـاء   

 الدين.

  حبث بالغيحبث بالغي
من وجوه البدي  )اإلدماج( وهو التداخل بني األاراب واملقاصد، 
فيرهــر اــرب او بــدي  ولكــن املــراد املتعــدد وهــو مــن أســرار القــرآ ،  
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ه، لعدم اإلحاطة بكنـه وعلـوم وأسـرار    فاإلدماج فيه خيتلف عما يف اري
عة املقاصد واألاـراب والغايـات، بـل بـالعكس فقـد      ــالقرآ ، وكذا س

ــ يرن اإلنس ا  وجـود ااـراب أخـره محيـدة يف كًمـه وفعلـه ولكنـه        ــ
م ــــدها للتبــاين بــني النــاس يف الفه  ــــب اعــرارا، جانبيــة   يق  ــــيسب

 .والت ور
لتعــريض بــه خل ــلة او فعــل فقــد يرــن انســا  ا  الكــًم يتضــمن ا

مذموم قام به، ولكن املتكلم   يق د ملك بل   يعرف هذه اخل لة او 
الفعل من مات الشخص، اما القرآ  فنزل من عند العليم الـذي أحـاط   
بكل شيء علما، ومنه علمه تعاىل بالنتائج وآثار اآلية القرآنية يف النفوس 

الناس با  القرآ  مل ينزل  واجملتمعات، م  وجود حقيقة ثابتة وهي علم
ا  إلصًحهم وإكرامهم ب فة اإلاميا  وصفة اإلنسانية والنفا من روحه 
عــز وجــل، ا  نــزول الكتــب الســماوية وحــده امــر يــدل علــى اإلكــرام  

 والعناية واللطف اإلهلي.
فالغرب يف اآلية إمهال وانرار املعسـر والـذي يتعـذر عليـه القضـاء      

 عه عديدة منهافولكن اإلاراب اليت ادجم  م
ـــعــدم الرج -2 ــد بس ـ ــا ووعــ  فوائ ـــوع اىل الرب ــأثري يف األداء ــ بب الت

والرن با  املنـ  مـن الربـا امـر ابتـدائي خـاص بالشـروط واألجـل         
ــ ل لغداء، اما لـو تأث ــاألص ــ ر األداء فـاحلكم خيتل ـ ف وا  للوقـ   ــ

والـتخلص   قيمة مالية بزعمهم، فجاءت اآليـة لـدحض هـذا القـول    
 منه.

وم والعتاب آلكل الربا، فمن كا  معسرا، وعاجزا، عن أداء أصل الل -2
الدين كيف تؤخذ منه الفوائد الدورية م  بقـاء أصـل الـدين علـى     

 حاله ومقداره.

اآلية دعـوة إلعانـة الغـريم واحملتـاج واملـدا  اىل اـريه، فاإلسـتدانة         -3
ــذا وردت    ــو ، لـ ــة والعـ ــوا  احلاجـ ــدين عنـ ــن أداء الـ ــز عـ والعجـ
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 لزائد عن احلاجة لقضاء الدين.الن وص ببي  ا

البشارة واألمل با  اهلل عز وجـل جيعـل بعـد العسـر يسـرا،، ف ـال        -4
 الفقر والعو    تستديم واهلل واس  كريم.

 

 [ َفَوِظَرٌة ِإَلى َنيْسََرٍة ] قوله تعاىل
ــد حلــول الشــدة والضــيق، ودعــوة     يف اآليــة رأفــة عامــة بالنــاس عن

واإلنرار، وعلى فرب اإلحلا  عليهم ل باإلمهاللتخفيف عنهم وإعانتهم 
 فما هي النتيجة؟ ا وابف على وجوهفاإلمهال وعدم 

  يادة العسر واحلرج. -2
 يف مؤونته.املدا  ا عطرار لبي  الضروريات وما حيتاجه  -2

ــا  -3 ــوع يف الرب ــا    ، الوق ــذي ك ــر بال ــوع   ين   ــذا الوق وه
لغمه واإلحلا  يتعاطى الربا من قبل، ام يلجأ اليه املت ري الذي يتعرب 

 الدين.بقضاء 

 حالة من الفزع واخلوف.املدا  نلك  -4

ــو      -5 ــا ه ــدي كم ــومة والتع ــتًء واخل  ــنت واإلب ــول الف ح 
حاصل يف بعض اجملتمعات، ف احب املال   يره ا  انتزاع ماله، يعرف 

ً،، واألواملدا  انه صاحب حق،  صل ا  حينما استدا  منه عرب له أج
عند األجل، فمن خًل هـاتني املقـدمتني يريـد     يكو  قادرا، على اإليفاء

 .وقضاءهاحضار الدين 

 فأقوالمهال على إلية واآلواختلف يف متعلق ا
ــقاط      األولف ــد اس ــال بع ــرأس امل ــة ب ــا واملطالب ــة بالرب ــة خاص ا  اآلي

 .السدي وابراهيم النخعي ونسب اىل ابن عباسعن ا ربا  والفوائد، 
عامة يف كل دين وهو املشـهور، وبـه قـال ابـن عبـاس،       اآلية ال انيف

وبـه قـال جماهـد واحلسـن      ،عليـه السـًم  البـاقر  وهو املروي عـن اإلمـام   
 .الب ري
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اإلنرار واجب يف رأس مال الربا بنص هذه اآلية، فيل ق به  ال الثف
وجوب اإلنرار يف صور الدين ا خره لًشميا  يف املعنى، ونسب اىل 

 لشافعي وأبي حنيفة ومالك.اإلمام ا
واخلطـاب يف اآليـة موجـه اىل الــدائن بلـزوم اإلمهـال وال ـرب علــى       

 ولكنه يبعث السكينة يف قلب األخري، وهو دعوة ألمورفاملدا  
 الدعاء لقضاء الدين. األولف
 لقضاء الدين. األربالعمل والكسب والضرب يف  ال انيف

 اد يف املؤونة والتدبري يف املعيشة لتوفري مبلغ الدين.ا قت  ال الثف
املـدا   ا  اإلنرار من الدائن طاعة وامت ا ، ألمره تعـاىل حيـتم علـى    

طاعتــه تعــاىل بــالتقوه واداء العبــادات، والســعي للــتمكن مــن القضــاء 
وابراء الذمة ورد ا ميل بالدين وال رب عليه، فتتفشى مكارم األخً  

 عر الفقري باحل انة السماوية وباملواساة بآيات القرآ .يف اجملتم  ويش
فهذه اآلية حر  وواقية للفقري ونن ه مهلة مـن الوقـ  وختل ـه مـن     

 إحلا  وأمه الدائن الذي يكو  على وجوه متعددةف
ــ له اىل حـرب على املدين واميهـ ــن ي ــدائ األولف ــ ني اليسـر وامك ـ ا  ـ

 القضاء.
اميهل وي رب اىل حني وأجل معني، كما لو حل  األجل  دائن ال انيف

 يف شهر حمرم فأمهله لشهرين او ثًثة.
 دائن   اميهل و  ينرر. ال الثف

م  نص اآليـة الكراميـة باإلمهـال وعـدم ا مهـال، او اإلنرـار احملـدد        
بأجل معني خيتلف باختًف احلال واألشخاص ومبـالغ الـدين، ولكـن    

اهرة يف اإلمهال على حنـو ا طـً  بال ـرب علـى املـدين      اآلية الكرامية ظ
ــ  األ      ــدود، وم ــاء حم ــأ  أوا  القض ــه وك ــاره او احراج ــدم إعس ــر وع م

باإلمهال يأتي الميايب فيه وا خبار عما فيـه مـن الفوائـد والـنعم الـيت      
 تفو  مقدار الدين م  حفره وتعاهده.
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وآله وسلم انه قالف "  حيل ديـن   صلى اهلل عليهوقد ورد عن النيب 
  .(2) فيؤخره ا  كا  له بكل يوم صدقة"رجل مسلم 

فاإلنرار باب متجـدد لل ـواب فيكتـب ل ـاحب الـدين يف كـل يـوم        
مبقدار مبلغ الدين، وهو فضل يفو  ت ور العقـل ا نسـاني، فـام كـا      

ائن معسرا، فأمهله الداملدا  مقدار املبلغ ألف دينار وحل األجل، وكا  
ملدة ثًثة أشهر، فيفاجئ يوم القيامـة بانـه ت ـد  بتسـعني ألـف دينـار،       

ه انه مل اميلك يف حياته هذا املبلغ من املال فكيـف ت ـد    ــفيقول يف نفس
به، وقـد خيشـى ا جهـار بهـذا القـول خشـية حمـوه او ت ـ ي ه، فيأتيـه          

ــ ا واب على مـا أس  ــ ره يف نفسـ ــ ه بانـه موع ـ ــ وع اإلنرـار واإلمه ـ ل يف اـ
افة اىل النمــاء والزيــادة واربــاء ال ــدقة يف مــوا ين  ــــدينــه، هــذا با ع

 الرمحة اإلهلية.
وبالنسبة للقسم ال الث اعًه ممن مل اميهل الدائن فا  كيفيـة املطالبـة   

عـدم  ، ومـ   آخـر ختتلف شدة وععفا، وإحلاحا، وتراخيا، من شـخص اىل  
فف من كيفية املطالبة أل  ، ا  ا  اآلية ختعند عجز املدا املطالبة جوا  

 الدائن يشعر با ست ياء ملخالفته لآلية الكرامية.
، فمـ  ا   اآلية حضورا، للمجتم  واهـل املعـروف يف املسـألة    وجتعل

، ا  انــه عنــد اإلعســار وعــدم واملــدا الــدين عقــد بــني طــرفني الــدائن 
اإلمهال ت ب  املسألة أك ر اتساعا،  نهـا تـدخل عـمن قواعـد الشـريعة      

ــة أمــرت باإلمهــال، والنــاس     متنانيــةا واحكــام هــذه اآليــة، فهــذه اآلي
ـــيتطلع ـــو  للدائـ ــه  ـن هــل يعمــــ ــا  عمل ــة أم  ، علمــا، ب ل مبنطــو  اآلي

دا  أمـر يهـم ا ميـ  ويكـو  فيـه رعـا لعمـوم        مبنطوقها وال رب على امل
 املسلمني.

وهذا من اعجا  القرآ  الغريي وهو ا  يكو  الناس عضدا، للعمل 

                                                           

 .2/383فقه القرآ   (2)
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آياته، واجملتم  مرآة لت بي  أحكامه، ومنه نبذ الناس للمرابي ألنه خالف ب
آيات القرآ ، وتوقعهم نزول البًء مبـن حيلـف بـاهلل كامبـا، واست ضـار      
الشواهد اخلاصة باملقام، والواق  ا جتماعي املؤا ر آليات القرآ  جيعل 

 فاالدائن امييل اىل اإلمهال ويشعر مبنافعه منه
 وثواب الت د  يوميا، مبقدار الدين. كتابة األجر -2
 كسب رعا وود الناس. -2

 ا مت ال ألحكام اآلية الكرامية باإلمهال واإلنرار. -3

 واهله واخوته بال رب عليه وإنراره.املدا  تعاهد ال لة م   -4

وم  مـا يف اإلنرـار مـن تعطيـل للمـال وعـدم امنائـه و يادتـه بـالبي           
مناف  اعًه لتكو  وسيلة لل رب والشراء، فا  الدائن حيس بالطمأنينة لل

، نعم قد تفـوت  املدا وقبو ، بالتأجيل ا عطراري وترقب قسن حالة 
الدائن مناف  مادية بسبب هذا التأجيل ا  انها   قيمة هلا ا اء الفوائـد  

 نيوية وا خرويةبا مت ال يف اإلمهال.دال
ــ ومن الفوائـد الدنيوي  حسـن   ة اظهـار ال ـرب ود لـة اإلمهـال علـى     ـ

وة اإلاميانيــة، وانرــار املعســر يعــى انترــار ـــــنن األخــــاخللــق والتقيــد بس
رمحته تعاىل ونزول الربكة على الدائن ألنه انرره امت ـا ، ألحكـام هـذه    

 اآلية.
وحتى املناف  املادية اليت تفوت باإلمهال فا  اهلل عز وجل يعوعها 

ً، و يــادة منــه تعــا  ىل، ألنــه تعــاىل أمــر وير قــه م لــها او أك ــر منهــا فضــ
مـر يـدل علـى عـمانه وتعويضـه لكـل األعـرار الـيت         باإلمهال فهـذا األ 

ولكنـه   ،يسببها اإلمهال، وقد حيس ا نسا  هذا التعويض وقد   حيسـه 
 أمر واق .

املدا  فاما عددنا املناف  اليت حي ل عليها الدائن واليت حي ل عليها 
 ل عليها الدائن أك ر بك ري من من اإلمهال، جتد املناف  العريمة اليت حي
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الذي خيفف عنـه بتأجيـل قضـاء الـدين،     املدا  املناف  اليت حي ل عليها 
ويتخلص من احلبس واملطاردة واإليـذاء، فلـو كـا  الغـريم معسـرا، فـً       

 جيو  حبسه.
واخرج عبد الر ا  وسعيد بن من ور وعبد بن محيد والن اس يف 

رجلـني اخت ـما اىل شـري  يف     ناسخه وابن جرير عن ابن سـريينف "ا  
ــ ري  وأمر حببســحق فقضى عليه ش ــ ه، فقـال رج ـ ــ ل عنـدهف انـه معس  ـ ر ـ
َوِإْن َكاَن ذ و ع سَْرٍة َفَوِظَرٌة ِإَلى ] واهلل تعاىل يقـول  

ــ ا كـا  يف ه ــا، ا  الربــ، قالف امنا ملك يف الرب[ َنيْسََرٍة  ذا احلـي  ـ
َن ذ و ع سَْرٍة َفَوِظيَرٌة َوِإْن َكا] ار فأنزل اهلل ــمن ا ن 

ِإنه َّللاهَ َيْأن ر ك ْم َأْن ت َؤدُّوا ] وقال  [ ِإَلى َنيْسََرةٍ 

 .(2()2)[ األََناَناتِ ِإَلى َأْهِلَها
 ولكن اآلية اعم من الربا، أل  الربا فيه موعوعا ف

 الفائدة والزيادة على مال القرب. األولف
 أصل املال. ال انيف

بقولـه   اوحرمـة أخـذه   ايادة حمرمة وأمرت اآليـة السـابقة بميكهـ   والز
فًبد ا  يكو  ا مهال ، [ َفَلك مْ ر ء وس  َأْنَواِلك مْ ] تعاىل 

ص وص رأس املال وهو اري الدين والقـرب، واما كـا  اجـره عقـد     
 قد أمره القرآ  بأمرينفالدين او القرب على أساس الفائدة 

 ة والرب  الربوي.اسقاط الزياد األولف
 امهال املدا  ا  كا  معسرا،. ال انيف

فمن باب أوىل ا  يكو  اريه الذي اعطى من أجل القرب واألجر 

                                                           

 .58سورة النساء  (2)
 .2/369الدر املن ور  (2)
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وال واب وا مهال وال رب، با عافة اىل وحدة املوعوع يف تنقي  املناط 
 والن وص املستفيضة عن امهال املعسر مطلقا،.

هلل صلى اهلل عليه وآله وسلم وعن أبي قتادة قالف "مسع  رسول ا
يقولف من نفس عن اراميه او حما عنه كا  يف ظل العرش يـوم القيامـة"،   
وهذه اآلية حاعرة يف كل سو  من أسوا  املسلمني واىل يوم القيامـة،  

ا ستد ل بآية رد األمانات يف حبس املعسر   خيلو مـن إشـكال علـى    و
نة أخص منه، وأل  املعسر مل فرب ا  املراد باحلق هو الدين، أل  األما

باألمانة، فا  الدين  ، وعلى فرب احلا ينكر او جي د الدين او األمانة
مل ينكر الدين ولكـن يتعـذر عليـه    واملدا  داء جاء على حنو التنكري، األ

 اداؤه، ثم ا  قاعدة نفي احلرج حاكمة يف املقام.
اإلهلية  واميكن ا  نؤسس قاعدة وهيف لو دار األمر يف باب الرمحة

بني موعوعني أحدهما أوس  من اآلخر فاألصل هو األوس  واألعم ا  
 م  القرينة ال ارفة.

وهــل يت قــق األداء حــال ققــق مســمى اليســار، أم اميهــل اىل حــني 
ة حقـو  النـاس، وتقييـد    ـوابف هـو األول ألولويـ  ــتقراره عنده، ا ــاس

ــال باإلعس  ــة اإلمه ـــاآلي ــري املعس ــ ــو  لغ ــً جي ـــار ف ــويف القضـ ـــر تس اء ـ
وانتـزاع  املدا  وا متناع عنه، وللدائن ا  يقيم احلجة على عدم إعسار 

 الدين منه.
خترب عن عجزه عن األداء املدا  وقد تبدو امليسرة بعيدة املنال وحال 

ولو م  اإلمهال، فينفد صرب الدائن، ولكن األمر باإلمهال مدخل لتهيئة 
 ِإَلى َنيْسََرةٍ ] عليه السًمف " اسباب القضاء، وعن اإلمام الباقر

معناه ا  يبلغ خربه اإلمام فيقضـي عنـه مـن سـهم الغـارمني اما كـا         [
 أنفقه يف املعروف".

 فاألمر للدائن باإلمهال يتفرع اىلف
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وعدم ا ستيًء على مست نيات الدين املدا  القاعي بعدم حبس  -2
 اليت حيتاج اليها يف مؤونته.

 عنه من الزكاة وبي  املال.األمر لإلمام با  يقضي  -2

سـواء بقضـاء الـدين او بتهيئـة     املـدا   الدعوة اىل احملسنني إلعانـة   -3
 اسباب الكسب واملعيشة.

ا خبار العام بانه يف حال عسر وعجز عن أداء الدين، والذي يدل  -4
 يف الغالب على العو  والفاقة والفقر.

ية، فكذا لف  وكما ا  لف  )ميسرة( مل يرد يف القرآ  ا  يف هذه اآل
املعسـر، وا  اهلل  باملـدا   بكسر الراء، مما يعى العناية القرآنية  -)نررة( 

عز وجل يره حاله ويرأف به ويأمر باإلشفا  عليه وإعانتـه، واجتنـاب   
توبيخه على ا ستدانة او عليها وعلى العجز والتخلف عن األداء، ومن 

ن اـري تقييـد بسـبب    رأفته تعاىل ا  )النررة( تعلقـ  مبطلـق اإلعسـار مـ    
ً، لعمل املسلم على ال  ة وألنه يف حال يست ق اإلعانة  ل وص، مح

 والنجاة مما فيه وليس املؤاخذة واللوم.

  حبث بالغيحبث بالغي
تأتي )اىل( إلنتهاء الغاية الزمانية او املكانية، وكذا )حتى( اليت ترد 

ً، يف حكـم املعطـوف عليـه قبلـها ِ      أل  مبعنى الغاية ويكو  معطوفها داخـ
العطف تشريك يف احلكم ا  ا  يدل دليل على عدم دخول املعطوف يف 
حكم ما سبقه مبعنى انه اما مل يدل دليـل علـى دخولـه او عدمـه فيعتـرب      
ً، م  السابق يف احلكم، صًف )اىل( فالغالب عدم دخول  الًحق داخ
الًحق مـ  حكـم السـابق ا  مـ  الـدليل علـى دخولـه، وهنـا  قـو            

 آخرا ف
دخول الغاية واملعطوف يف حكم املعطوف عليه فيهما معا، أي يف  األولف

ً،، وأنكرته  )حتى( ويف )اىل(، وا  كا  العطف حبتى نادرا، وقلي
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مدرسة الكوفة الن وية، )وأقر السيوطي مبجيئها عاطفة، ولكنـه  
 ((2) قال )و  أعلمه يف القرآ (

دليل على الدخول، وأستدل   تدخل الغاية فيهما معا، ا  م  ال ال انيف
َوَنتهْعَويياه مْ ِإَلييى علــى هــذين القــولني بقولــه تعــاىل ] 

 وقراءة ابن مسعود )حتى حني(. (2) [حِينٍ 
 [ث مه َأِتمُّوا الصِّيَاَم ِإَلى اللهيْلِ ففي قوله تعاىل ]

دل  اآلية على عدم دخول الليل يف ال يام للنهي على عدم دخول  (3)
 الليل يف ال يام.

أل  القدر املتـيقن هـو صـيام اليـوم ا  ا  يقـال باملقدمـة العلميـة،        و
واملراد من صوم الوصال أعم من أول الليل بل املراد منه صـيام يـومني   
والليلة اليت بينهما كما هو معروف، ويف هذه اآلية لو دخل  الغاية هنا 

ــ لوجب اإلنر ــ ار يف حـال الس ـ ــ عة واليسـار ايض ــ ــ ا، ومل يقـ د، ل بـه أحـ  ــ
ــ ولكن  بد من قق ق ح ـول اليسـار آنـا، مـا كـي ت ـ  املطالبـة وتلـك         ـ

ة علميــة مبعنــى ا  القــول بــدخول حــال امليســرة   يــراد منــه         ــــمقدم
 .اإلستدامة

ومن اإلعجا  يف املقام ا  تره القواعد الن ويـة والبًايـة متخلفـة    
ً، وشرعا،، فا  قيل بعدم دخول الغاية ا ليت بعد عن األحكام القرآنية عق

اىل يف حكم ما قبلها، فً اميكن أ  ق ل مطالبة قبـل ح ـول امليسـرة،    
وا  قل  بدخوهلا يف حكمه فعلى الدائن ال رب واإلمهال حتى يف حال 

 .امليسرة
وكً القولني مل يقل بهما فقيه او عامل ويتعارعا  م  حكم العقل 

                                                           

 .2/294األتقا  ( 2)
 .98سورة يونس ( 2)
 .287سورة البقرة ( 3)
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امليسـرة   م  موافقتهما لقواعـد الن ـو والبًاـة فًبـد مـن ققـق مسـمى       
وصرف الطبيعة ويت قق عنوا  امليسرة الذي اميكن معه املطالبة، كما ا  
امليسرة ماتها من الكلي املشكك فما يراه الدائن ميسرة قد   يعتربه املدا  
ميسرة وقد خيشى الدائن  وال تلك احلال وتعذر اعـادة مالـه، في تـاج    

 األمر اىل القضاء واحلكم.
 

 [ َصدهق وا خَيٌْر َلك مْ َوَأْن تَ ]   قوله تعاىل
ومل ترد لفرة )ت دقوا( ا  يف هذه اآلية، وتوالي األلفاظ اليت تنفرد 
بها هذه اآلية وموعوع اإلعسار يعطي خ وصة هلا وللرفق باملعسر وا  

يل  على الدائن باإلمهال، لذا يعتـرب إمهـال املعسـر     أمره عريم عند اهلل
 وأمـر آخـر مسـتقل عـن اإلمهـال      واجبا،، أما ال دقة فهي عنوا  اعـايف 

 يستلزم درجة من التقوه وحب اخلري والشو  اىل ال واب.
 وموعوع الت د  يف اآلية حيتمل وجوها،ف

 الت د  مبقدار الدين على املعسر. األولف
 الت د  واإلنفا  مطلقا، مبعنى ا  اآلية تأمر مبسألتنيف ال انيف

 .إمهال املدين املعسر األوىلف
تعاىل، من اـري تعـارب بينهمـا،    الت د  واإلنفا  يف سبيله  ال انيةف

فإمهال الدائن   حيول دو  اإلنفا  و  يكـو  عـذرا، ألربـاب األمـوال     
فـً  وال دقة، ف ينما يأتيـه فقـري او حمتـاج ويسـأله      لًمتناع عن اإلنفا 

 جييبه بأني أمهل  معسرا، وهو صدقة لي فً أت د  بغريه.
األمر بالت د  مطلق يشمل كل مسلم، سواء حـال إمهالـه    ل الثفا

معســرا، أو  ، وهــو ظــاهر األمــر بالت ــد  يف اآليــة اما قــرئ علــى حنــو 
 مستقل عن سيا  اآلية الشريفة وموعوع اإلعسار.

ا  اإلمهال وما فيه من بيتريد اآلية ت بي  حقيقة شرعية وهي  الراب ف
نـه وهـو الت ـد  واإلنفـا  يف سـبيله      فهنا  أمر أفضل وأحسن م ،النف 
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تعاىل خ وصا، وانه ليس كل مسلم اميهل معسرا،، وقد   يستطي  بعضهم 
 اقراب اآلخرين ولكنه يستطي  الت د  مبا يقدر عليه.

جاءت اآلية ب يغة ا م  مما يعى احلث على ال دقة وما  اخلامسف
اء عـن  بقرينـة احلـال القضـ   هو أعم من اإلعسـار، ومـن وجـوه ال ـدقة     

 واملساهمة يف أداء دينه.املدا  
تشرع اآلية قوانني عامة لضبط املعامًت والتـداخل بينهـا    السادسف

وبــني العبــادات ونفــي التعــارب بينهــا، وعــدم ا نشــغال باحــداها عــن 
ا خره، فمن قوانني املعامًت أمهال املعسر، ومن الواجبات اإلنفا  يف 

سـط منـاف  العبـادات علـى املعـامًت      سبيله تعاىل، وصدقة النافلـة، لتنب 
 فتنفي عنها اسباب الكدورات والفنت.

ومحل اآلية على املعنى األعم لل دقة   يلغي خ وصية الت د  
يتعلـق بذمـة الـدائن مقـدار مـن      وقـد  على املعسر نفسه مبقـدار الـدين،   و

الزكاة فيست ب له جعله يف قضاء الدين، فينطبق العنوانا  على موعوع 
باعتباره فقريا، ومعسرا،، لتتجلى مناف  املدا  حتساب الزكاة على واحد، ا

اقت ــادية واخًقيــة للزكــاة، وتت قــق واقعــا، عنايتــه تعــاىل بهــذا الفقــري  
ر إاميانــا،، وتغمــر الســعادة ــــيزداد الفقيــــري  الزكــاة، فــــرورات تشـــــوع

وتكو  ثم الت د  عليه، املدا  الدائن ألنه استطاع اداء الزكاة وإمهال 
ن من اإلمهال م  ما يف اإلمهال من أجـر  ــل وأحســحينئذ ال دقة أفض

 وثواب.
 فاألمر يف اآلية مركب من مرتبتنيف

 إمهال املعسر حلني التمكن من األداء. األوىلف
سهم الغارمني الت د  عليه واحتساب ما يف ممته من الزكاة  ال انيةف

 الذين ركبتهم الديو .
صار املدا  للزكاة وهذا  ا،رم أجرا، أل  فيها اخراجواملرتبة ال انية أع

سببا،  خراجها ودفعها وابـراء ممـة الـدائن منهـا، فـا  قلـ ف ملـاما هـذا         
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ـــالميتيــب والتع  علــى د  مباشــرة، ا ــوابـر اآليــة بالت ــــــدد ومل تأمـ
 وجوهف

فمـن مل يكـن عنـده  كـاة او      ،ليس كل دائن تعلق بذمته  كاة  -2
 هال واإلنطار.مخس يتعني عليه اإلم

قد يكو  قضـاء الـدين يف وقـ  لـيس فيـه  كـاة او حاصـل او          -2
 رأس سنة شرعية.

قد يره صاحب الزكاة أولويات اخره أهم من الغـارم، وقـد     -3
را، لغراميه، كما لـو  ــريم آخر، ويبقى منترــلغمدا  ن ــي بالزكاة ديــيقض
لغريم آخر، فيقدم  هـغولة ممتــا الدائن مشــأجنبيا،، ولكن أخدا  ــاملكا  

 الرحم ويقضي بالزكاة او ب دقة التطوع دين أخيه.

وصيغة ا م  يف الت د  دعوة للمسلمني واملسلمات للمبـادرة اىل  
، ومات الزكاة وال دقة املندوبة ونشر اإلحسا  وإعانة الفقراء واحملتاجني

 َوَأنْ ] ا ملـة مل تـرد يف القـرآ  ا  يف قولـه تعـاىل      صـيااة  الو   يف 

ممـا يـرج  معـه ا  املـراد هـو الزكـاة        (2)[ َتص ون وا خَيٌْر َلك مْ 
 باسقاط الدين.املدا  الواجبة وما هو أعم من الت د  على 

فضـل حتـى بالنسـبة ملوعـوع املـدين      هو األوهذا املعنى األعم لآلية 
العاجز عن األداء أل  مقتضى العموم توجه النداء اىل مجيـ  املسـلمني   

نته، أما بال دقة الواجبة من الزكـاة و كـاة الفطـرة، او    واملسلمات إلعا
بال دقة املست بة، ويكو  الدائن واحدا، ممن توجه اخلطاب له فيتسابق 

ين من دمن الاملدا  عدد من احملسنني ليعرعوا على الدائن دف  ما على 
اري ملة او اهانة له، وقد   يرعى الدائن بتضيي  هذه الفرصة ويقول قد 

جر وال ـواب وتطـرد الكـدورة    نه دينـه، فيشـمي  ا ميـ  بـاأل    أسقط  ع
نفسـه ليمـد لـه يـد     املـدا   ويرف  العسر والشدة، ورمبا توجه بعضهم اىل 
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 العو  ويهيئ له أسباب الكسب واملعاش.
املراد بالت د  اإلنرـار ملـا تقـدم مـن حـديث الـنيب حممـد        ا  ومكر 

ا  ـره ا  كــلم فيؤخل دين رجل مســف "  حيصلى اهلل عليه وآله وسلم
ـــلــه بكــل يــوم ص اهر اآليــة الكراميــة، في مــل ــــدقة"، ولكنــه لــالف لرـ

د  هنــا عنــوا  ـر واملتعــارف، وأل  الت ـــد  علــى معنــاه الراهــــــالت 
ـــايف متقـاعــ ــدين    ـ ــى اإلنرــار، وهــو أعــم مــن موعــوع ال ــة عل دم مرتب

 واإلعسار فيه.
فا  ال دقة قد تكو  املدين العاجز عن الوفاء واجب إنرار وم  ا  

مست بة ، وم  هذا فهي خري للدائن   أل  املست ب أفضل من الواجب 
 بل ملا يف است باب ال دقة من أمور منهاف

، واإلمهــال   يــربئ ممتــه ولكنــه تأجيــل ألوا   املــدا ابــراء ممــة  -2
 األداء.

 رف  أصل وجوب اإلنرار عن الدائن نفسه. -2

 احرا  ثواب ال دقة واإلنرار معا،. -3

م  ال دقة اإلنرار قد تأتي ال دقة على شطر من الدين فيجتم   -4
ـــيف موع ـــوع واحـ ــا  جمم ـ ــو ك ــا ل ـــد، كم ــار  ـ ــة دين ــدين مائ وع ال

في تسب مخسني منها  كـاة واميهلـه باخلمسـني ا خـره اىل حـني      
 امليسرة.

وأفضلية ال دقة ومـا فيهـا مـن اخلـري   تن  ـر بالـذين يت ـدقو         
ــذين ي  ــوص ال ــامواهلم او خ  ــلمني   ب ــمل املس ــل يش ــونهم ب ــقطو  دي س

مجيعا،، فيت د  بعض أرباب األموال ولكن اخلري يميش  علـى مجيـ    
املسلمني، ملا يف ال دقة من ا مت ال ونشر مضـامني اإلحسـا  وعنـاوين    
ا صً ، ويف اآلية بشارة عن است داث نعم بالت ـد  وطـرد لـغمه    

 والبًء بالت د .
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  يليـق بالواجـب بـل     [ َلك يمْ  خَيْرٌ ] وقيلف ا  قولـه تعـاىل   
باملندوب، و  دليل علـى هـذا التقييـد خ وصـا، علـى املعنـى األعـم يف        
اخلري، وحتى على فرب ارادة الذين يسقطو  الديو  من أموال الزكاة 

ــ اليت يف ممتهم، فه و خـري هلـم يف األجـر وال ـواب، والنجـاة مـن اهلـم        ـ
ــ وانشغال البال مببلغ الدين ومراح ــ هـال، با ع ل اإلمـ افة اىل ال نـاء يف  ـ

الدنيا وظهور احلسن الذاتي  سقاط الدين سواء كا  عن صدقة واجبة 
 او مست بة.

واحلــث علــى الت ــد  يف اآليــة مل يوجــه اىل اصــ اب األمــوال      
املسـلمني مجيعـا،، فقـد يـأتي اسـقاط      يشـمل  واحلقو  الشرعية فقط بـل  

ل ـدقات، أو بوجـود سـعاة    الدين بتعدد أفراد املتربعني وجبم  أموال ا
للخري واإلنفا ، فمن الناس من مل تكن له قـدرة علـى الت ـد  ولكنـه     
يستطي  السعي يف دروب اخلري وي ل اىل احملسنني وخيربهم ب ـور مـن   

 .الفقر والفاقة
وع ال ــدقة ــــت مار موعــــلمني مجيعــا، اىل اســــفاآليــة تــدعو املس 

جتناب الش  والبخل، وتقديم لًرتقاء يف النشأتني واشاعة اإلحسا  وا
مسألة حل العقد والنزاعات وعدم بقـاء ظـاهرة الـديو  معلقـة، فك ـرة      
ــة     ــل لغعمــال التجاري ــدول تعطي ــات وال ــراد واملؤسس ــني األف ــديو  ب ال
ومدخل لشلل ي يب ا قت اد وسـبب مـن اسـباب البطالـة والركـود،      

ص او لللـتخ وتأتي ال دقات الواجبة واملندوبة لتكو  ارشـادا، مساويـا،   
 منها. فالتخفي

 

 [ ِإْن ك وت مْ َتْعَلم ونَ ] قوله تعاىل 
خطاب موجه للمسلمني مجيعا، م  اعتبار موعوع اآلية وهو إمهال 

 املدين العاجز عن الوفاء واألمر بال دقات، وفيه وجوهف
ا  كنتم تعلمو  بال واب العريم الذي يميتب على ال دقة، وهو    -2
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 ية بالتذكري باآلخرة.أمر تشري له اآلية التال
مبا جيلب مـن امل ـاحل يف ال ـدقات ومـا يـدرء فيهـا مـن املفاسـد           -2

 والشرور.

موعوعا، املدا  تعلمو  وجوب ال دقات عليكم ويكو  اعسار    -3
 قهريا، طارئا، لدفعها.

 احلكمة يف تشري  ال دقات.  -4

تعلمو  بانه تعاىل يعلم ما سيؤول اليه أمر بعض الـديو  فجعـل     -5
 يلة  سقاطها.الزكاة وس

 ا  كنتم تعلمو  بالعواقب احلميدة  شاعة ال دقات.  -6

احسا  وخري ا  ا  ال دقة أفضل منه، وقد املدا  م  ا  إمهال    -7
املـدا   يكو  من الفقـراء مـن هـو حمتـاج اىل ال ـدقات أك ـر مـن        

العاجز عن اداء الدين، فاآلية تنبيـه اىل مًحرـة مـواطن احلاجـة     
 والعو .

لجم  بـني اإلمهـال وال ـدقة، سـواء الت ـد  علـى       اآلية دعوة ل -8
قاط دينه ــته م  اســه وتوفري مؤونــه بإعانته يف حوائجــنفساملدا  

دة أجل الدين مـدة معينـة   ــي الدائن باملد يف مــإمهاله، لو رعباو 
م  اعطائه من الزكاة او ال ـدقات املندوبـة مـا يعيـل بـه عيالـه او       

ا يتف ـى بـه مـن الـديو  وخيـرج      يساعده يف الكسب والسـعي ومـ  
 منها.

ا  كنتم تعلمو  ا  اخلري كله بيد اهلل تعاىل وانه سب انه ير   من    -9
 فيجعله يف سعة وانى.املدا  يشاء بغري حساب، وامين  على 

اآلية دعوة للدراسات الكًميـة والنرـر بعـني الب ـرية يف م ـاحل       -21
ا خطـار   األمة وهدايـة النـاس، واعطـاء األولويـة للتـدار  ودرء     

ودفــ  الفــنت، ولــزوم معا ــة القضــايا الشخ ــية وتــأمني مــوارد   
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الدخل الفردي، أل  ك رة الـديو  والعجـز عنهـا ظـاهرة تسـت ق      
 العناية والتعاو  العام للقضاء عليها وتقلي ها.

ا  كنتم تعلمو  با  عقائد ا سًم   تن  ر بـأمور العبـادة بـل     -22
ــا  ــاة املختلفــة، وا  آي ت القــرآ  تنفــذ اىل أد  تشــمل شــؤو  احلي

األمور ا جتماعية واملعاشية وجتعل هلا احللول الناج ـة وتهـدي   
ــلو       ــاط الس ــرعية أمن ــوابط الش ــت كم الض ــا، ل ــتخلص منه اىل ال

 ا نساني والواق  ا جتماعي.

ا  كنتم تعلمو  بضرورة التخلص من الربا موعوعا، وأثـرا، وداًء   -22
لسياسية، لتكـو  ال ـدقة   يهدد النرم ا جتماعية وا قت ادية وا

كفارة خطيئـة اآلكـل ملـال الربـا و جـرا، لـه وحربـا، علـى ا خـً           
 الذميمة.

*********** 
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َواتهق يوا َيْوًنيا ت ْرجَع يوَن ] قوله تعاىل قوله تعاىل 

ا  سٍ َن ى َّللاهِ ث مه ت َوفهى ك لُّ َنْف يِه ِإَل ِف

 .282اآلية  [ َكسَبَْت َوه مْ الَ ي ظَْلم ونَ 
 

  إلعراب واللغةإلعراب واللغةالقراءة واالقراءة وا
التـاء، وبـاقي القـراء بضـم     بفـت   قرأ ابو عمرو بن العً )ترجعو ( 

 التاء.
فعـل أمـر،    ف)واتقوا يوما، ترجعو  فيه( الواوف عـرف عطـف، اتقـوا   

الواوف فاعل، يوما،ف مفعول به، ترجعو ف فعل مضـارع مـبى للمجهـول    
علقـا   مرفوع ب بوت النـو ، الـواوف نائـب فاعـل، فيـهف جـار وجمـرور مت       

 مب ذوف حال.
)ثم توفى كل نفس( ثمف حرف عطف للميتيب م  المياخي، توفىف 
فعل مضارع مبى للمجهول،كـلف نائـب فاعـل مرفـوع، وهـو مضـاف،       

 نفسف مضاف اليه.
 بـه ثـا ، مجلـة    ل ( ماف اسم موصول يف حمل ن ب مفعوب)ما كس

 كسب    حمل هلا ألنها صلة.
ف مبتدأ،  ف نافية، يرلمو ف فعل )وهم   يرلمو ( الواوف حالية، هم

مضارع مبى للمجهول مرفوع ب بوت النو ، الواوف نائب فاعل، مجلـة  
 )  يرلمو ( يف حمل رف  خرب.

] ويف قولـه تعـاىل    ،ورج  يرج  رجوعا، ورجعـىف ان ـرف وعـاد   
اي ردونـي   ،(2)[ َلَعلِّي َأْعَمل  َصياِلحًا َربِّ اْرجِع ونِ 

 .اىل الدنيا
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وفى الكيل اي انه ومل ينقص منه شيئا،، أ ف املعاودة ويقالواملراجعة
ووفى الشـيءف  ، (2) والوفاء عد الغدر، )يقال وفى بعهده واوفى مبعنى(

 ك ر.

  يف سياق اآلياتيف سياق اآليات
جاءت آية التقـوه والتـذكري بـاآلخرة     ابعد آيات اإلنفا  وآيات الرب

اب الربـــا ـــــاإلنفـــا  واجتن ديا، علــى ـــــا، وتوكيـــدا، عقائـــــلتكــو  قريض 
، ومقدمة ألطول آية يف القـرآ  وهـي آيـة    والتخلص من ممائم األخً 

الَدين  ست ضار تقوه اهلل يف موعـوع الـًدين إدانـة واسـتدانة وكتابـة      
 .وشهادة

  اعجاز االيةاعجاز االية
تبني اآلية لزوم خشية اهـوال يـوم القيامـة وهـذه اخلشـية   تن  ـر       

 وتؤكـد تنـاب السـيئات   باخلوف بل باإلستعداد لـه بالعمـل ال ـاحل واج   
ـــالعــدل اإلهل م اآلخــرة مــن املــوا ين واألحكــام، وتبعــث  ـي ومــا حيكـــ

وتتخــذ اآليــة اآلخــرة  ،الســكينة يف الــنفس مــن انتفــاء الرلــم يف اآلخــرة
سًحا، لضـبط سـلو  اإلنسـا  يف الـدنيا، كمـا جتعـل مـن الـدنيا مزرعـة          

 لآلخرة.
 واميكن تسمية هذه اآلية بـ)آية الرجوع(.

  الحالحاآلية ساآلية س
يف سـبل  يف اآلية تهذيب للنفوس واصً  لغعمال ودعـوة للسـعي   

 منها لتكو  حر ا، ومخرية ليوم احلساب. رال احلات واإلك ا

  النزولالنزول
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ِإنهييكَ َنيِّييٌت َوِإنهه ييمْ عــن الطربســيف )قــال املفســرو  ] 

[ قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلمف ليتى أعلم متـى  َنيِّت ونَ 
ِإَذا جَاَء َنْصير  َّللاهِ زل اهلل تعاىل سورة الن ـر ] يكو  ملك، فأن

[، فكا  رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم يسـك  بـني   َواْلَفْتح  
التكــبري والقــراءة بعــد نــزول هــذه الســورة فيقــولف ســب ا  اهلل وحبمــده 
أستغفر اهلل وأتوب اليه، فقيل لهف انك مل تكن تقوله من قبل هذا، فقالف 

ُنعيـ  إلـي  ثـم بكـى بكـاءا، شـديدا،، فقيـلف يـا رسـول اهلل           أما ا  نفسـي 
أوتبكي من املوت وقد افر اهلل لك ما تقدم من منبك ومـا تـأخر، قـالف    
 فأين هول املطل  وأين عيق القرب وظلمة الل د وأين القيامة واألهوال.

فعاش رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم بعد نزول السورة عاما، 
َلَقْد جَاَءك ْم َرس وٌل ِنْن َأنف ِسك ْم َعِزيٌز ] تاما، ثم نزلـ  

...[ اىل آخر السورة وهذه السورة آخر سورة كاملة نزل  مـن  َعَليْهِ 
القرآ ، فعاش رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم بعدها ستة أشهر ثم 
ملــــا خــــرج رســــول اهلل اىل حجــــة الــــوداع نزلــــ  عليــــه يف الطريــــق  

..[ اىل .الوِّسَاِء ق ْل َّللاه  ي ْفِتيك مْ َوَيسَْتْفت وَنَك ِفي ]
اْليَيْومَ آخرها فسمي  آية ال يف ثم نزل عليه وهو واقف بعرفة ]

 ...[ اآلية.َأْكَمْلت  َلك مْ ِديَوك مْ 
فعاش بعدها احدا ومثانني يوما، ثم نزل  عليه آيات الربـا ثـم نزلـ     

..[ وهي َّللاهِ  َواتهق وا َيْوًنا ت ْرجَع وَن ِفيِه ِإَلىبعدها ]
آخر آية نزل  من السماء. فعاش رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسـلم  
بعدها احدا وعشرين يوما،، وقال ابن جريج تس  ليال، وقال سعيد بـن  

 .(2)جبري ومقاتل سب  ليال
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  وان النزولوان النزولأأ
لنــزول هــذه اآليــة خ وصــية  مانيــة وعقائديــة فقــد وردت بعــض   

ــ األخبار اليت تفيد انهـا آخ  ــ ر آيـات القـرآ  نـزو ت وكـأ  التنزيـل جيع     ـ ل ـ
ــ ا  وهـــي خشــــــوصــية عنـــد اإلنس  ل اختتامـــه ـية يـــوم القيامـــة وجيعــــــ

ــ باإلستعداد ألهواله، فكمـا يغ  صـلى اهلل عليـه وآلـه    ادر التنزيـل الـنيب   ـ
واملسلمني اىل يوم القيامة فانه جيعل آخر آية يودع بها وخيتتم بهـا   وسلم

سيغادر ليكو  حاعـرا،  إلستعداد لغخرة ليخرب بانه اآليات النا لة هي ا
يــوم القيامــة يســتقبل مــن عمــل بآيــات القــرآ  فيشــهد ويشــف  لــه ومــن  

 األخبارف
صـلى اهلل  انها آخر آية نزل  مبنى، وكا  بينها وبني موت النيب  -2

 .(2)عن ابن عباس ،احد ومثانو  يوما، عليه وآله وسلم
عاش الـنيب بعـد هـذه اآليـة     انها آخر ما انزل من القرآ  كله، و -2

رين يوما، ــتس  ليال عن سعيد بن جبري، وقيل عاش بعدها احده وعش
 وقيلف سبعة ايام وقيل ثًث ساعات وهو بعيد، فعمدة هذه األخبار ما

 .م  ص ة السندورد عن ابن عباس 

  مفهوم اآليةمفهوم اآلية
ت ضار يــوم القيامــة يف ميــادين العمــل اليــومي ــــتــدعو ا يــة إلس 

التفـريط باسـتذكار اهـوال احلسـاب، أل  تـذكرها واقيـة مـن         ونعن من
ـــالتم الســيئات ورادع للــنفس مــن ـــى مــا ادر  اإلنســــادي ومتـ ا  انــه ــ

لل ساب وا  عمله يراه مو ه فانه يكـو  عـررا، يتجنـب اخلطـأ     ة ـعرع
ــا       ــر  األتق ــن ط ــث ع ــن األداء والب  ــى حس ــرص عل ــري، وحي والتق 

 .واإلبداع
اإلنفا  يف سبيله تعاىل واعانة  ة لتدعو اإلنسا  اىلفجاءت هذه ا ي  
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الفقراء ونبذ الربا بالتذكري باآلخرة، فمن مل يسعفه عقلـه ورأفتـه باخيـه    
اإلنسا  يأتي بيا  اهـوال يـوم القيامـة ليكـو  وسـيلة إلصـًحه وقيامـه        

 .بوظائفه العبادية واألخًقية
وواقيـة مـن   بـاآلخرة حاجـة يف سـبل ال ـً ،     وبذا يكو  التـذكري  

ر حـتم، فـاهلل سـب انه مل يبـق     ـالذنوب باإلعافة اىل ا  املعاد حـق وامـ  
بل انعم عنه والت ذير منه، من اري اإلخباراليوم اآلخر ميقاتا، لل ساب 
زء من الوجـود الـذهى عنـد    ــبة ليكو  جــعلينا بالتذكري به يف كل مناس

ــ كل مسـلم ويـدف  لإلنفـا  واملس    ــ   يس ارعة يف اخلـريات، فقـد  ـ تجيب ـ
اآلخــرة املــال، فيست ضــر  انســا  لغمــر بإمهــال الغــريم ألنــه حباجــة اىل

ـــوأهــوال احلس ـــاب فيقــول ســ ـــأكو  يومئـ ــاج اىل ـ ــو الذ فقــريا، واحت عف
ــ وي واسـقاطي للـدين مقدم  ــواملغفرة منه، فليكن عف سه مـن  ـة ملـا التمـ  ــ

فـا ، ويـذا   العفو يومئذ خ وصا، وا  اهلل عز وجل امر بالت د  واإلن
ــابق يف       ــاحلات والتس ــل ال  ــوعية يف عم ــاآلخرة موع ــذكري ب ــو  للت تك

قيـام بهـا، وهـو    لاخلريات، وله وظيفة واثر   اميكن لغريه مـن األعمـال ا  
ا  انتفــ  يف نشــر رســالته بالتــذكري نبيــاء فمــا مــن نــيب ألاملــؤا ر لعمــل ا

 باآلخرة.
القيامـة،  وبيا  اهوال عامل الرب خ اليت هـي مقدمـة لل سـاب يـوم     

العمل يف مرعاة اهلل واجتناب ظلم اآلخرين والتعـدي   وتدعو اآلية اىل
 على حقوقهم.

  افاضات اآليةافاضات اآلية
ــ يـوم القيام من ية ــتبعث اآلية اخلش ــ ة وختـ ــ رب يف نفـس الوق ـ عـن    ـ

طر  التخلص من اخلوف منه مبا تقدم من آيات اإلنفا  واداء العبادات 
دة اإلشــتغال ووجــوب  ـــــني بقاعاـــــلقيــام احلجــة علــى العقــل اإلنس   

العبادات، وهي ترايب بال دقات و جر عن الربا، فاما ت ور اإلنسا  
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اهوال اآلخرة فانه يهرب عـن كـل سـبب يـؤدي بـه اىل النـار والعـذاب        
 الشديد.

كما انها تنمي الشو  يف قلب املؤمن للقائه تعاىل، وجتم  اآلية بـني  
 امرينف

 ن يوم القيامة.التقوه واحلذر م األولف
 اإلخبار عن الرجوع اليه تعاىل. ال انيف

 وال اني نوع سكينة وامل وتبديد للخوف ومن  لل ز .

  التفسريالتفسري
َواتهق وا َيْوًنيا ت ْرجَع يوَن ِفييِه ] قولـه تعـاىل   

 [ ِإَلى َّللاهِ 
 حيتمل األمر واخلطاب يف اآلية وجوها،ف

ــ ن يتعاطــالذي األولف ــ وتو  الربـا  ـ ــ نه وهلـم دي ـابوا عـ ـ ــ و  يف ممـ ة ـ
 اآلخرين.

 املست لو  للربا ممن مل يتب ومل يكف عنه. ال انيف
 ب اإلعسار.بالدائنو  الذين امهلوا الغرماء بس ال الثف
 األانياء من املسلمني القادرو  على ال دقة واإلنفا . الراب ف

 ر من يوم القيامة.املسلمو  مجيعا، للتنبيه والت ذي اخلامسف
ــادسف ــاب       الس ــوم احلس ــوف ي ــر والوق ــا،، أل  احلش ــاس مجيع الن

ين  را  باملسلمني بل ا  الكافر اك ر حاجة لإلنذار والتنبيه من أهوال 
 يوم القيامة.

فاآلية خطـاب وانـذار للنـاس مجيعـا،      ،واألقوه هو الوجه السادس
ه لطف ورمحة واخبار عن امر حتمي وحاصل وهو البعث والنشور، وفي

ورمحته تتغشى الناس مجيعـا، بـرهم وفـاجرهم ومـن وجـوه       ،منه تعاىل
الرمحـة قـذيرهم مــن أهـوال يــوم القيامـة وحـ هم علــى اإلسـتعداد لــه       
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بال احلات، وترايبهم بها ودعـوتهم اليهـا ونهـيهم عـن تـر  العبـادات       
يس فلـ والفرائض اليت تعتـرب وسـيلة إلجتيـا  األهـوال واملشـا  يومئـذ،       

ــ قيامة ويقـافر ا  يأتي يوم الـ للك ــ ول مل اعــ ا  هنـا  معـادا، وجنـة    رف ـ
ــ ونارا، فاآليـة تلط  ــ ف بـه بت  ـ ذيره، بـل ا  قـذير الكفـار يف هـذه اآليـة      ـ

موجه منه اىل املسلمني، باعتبار ا  املسلمني فقهوا ما يف  امركب واك ر مم
جــة لكفــار وحلاآليــة وعملــوا باحكامهــا، وعملــهم هــذا دعــوة اعــافية 

 .يهملع
ف ينما يره اإلنسا  اريه يبادر اىل فعل حسن وي د  به فًبد لـه  

الب ــرية  ثر بفعلــه واإللتفــات اليــه وحماكاتــه او النرــر اليــه بعــنيأمــن التــ
وتلمس ما فيه مـن املنـاف  والفوائـد ا  ا  تغلـب عليـه الـنفس الغضـبية        

جاءته اآلية واسباب احلسد فيقابله با  ود والعناد واإلصرار، فاملسلم 
فــآمن بهــا، والكــافر جاءتــه اآليــة وعمــل املســلم بهــا ك جــة عليــه ومل   

مــرات معـــدودات   يســتجب باإلعــافة اىل ا  املســلم مسعهـــا مــرة أو    
فاستجاب وآمن وامت ل ملضامينها القدسية، اما الكافر فا  اآلية تل  عليه 

ية رعـ األكل يوم وتـدعوه كـل سـاعة بلسـانها او بالشـواهد السـماوية و      
 .واألنسية

وهل يكفي دخول اإلسًم لت قيق صـد  عنـوا  اخلشـية مـن يـوم      
ــ القيام ــ   فًب فة، ا ـــوابــ ــ د مـــن التقيــ د باحكـــام الشــريعة وســـنن  ــ

العبادات، فاآلية دعوة إلتيا  ما امر اهلل عز وجل به واجتناب مـا نهـى   
 .عنه

 واليوم الوارد يف اآلية يراد منه وجوهف
 القيامة وعامل احلساب.يوم  األولف
 عامل اآلخرة ابتداء من دخول القرب اىل دخول ا نة أو النار. ال انيف

 عامل الرب خ. ال الثف
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ــ وت فيـه اإلنس ــوم الذي اميـــالي الراب ف ــ ا  فهـو ي ـ ــ وعــوم رجـ ه اىل ـ
ــ ا  له يوم ل ــًلي كل انســاب احنــفكأ  اخلط ،اهلل ــ وص يرجـ   بـه  ـ

 .اىل اهلل
ا ما"احلـديثف   األربعـة اعـًه، ويف   ا واب ا  اليوم جام  للوجـوه 

اما دار  فتشري  قاعدة كًمية وهـي  ، واميكن"مات ابن آدم قام  قيامته
فاألصــل هــو  ،واألقــل واألك ــر ،األمــر يف اخلشــية بــني املت ــد واملتعــدد

اب بـً  املتعدد واألك ر ا  م  القرينة ال ارفة، واآلخرة كلـها دار حسـ  
عـم مـن ا  ين  ـر مبـا بـني طلـوعني،       أعمل، ورجوع اىل اهلل، واليوم 

فيأتي عنوانا، للوقائ  واألحداث واملعار  اليت تستمر سنوات، فهو هنـا  
 مغادرة الدنيا.

وجميء اآلية ب يغة )ترجعو ( له د  ت عقائدية تتعلق بعامل الدنيا 
ً، منهمــا علــى حــدة    كــا  األصــل يف وا ،وعــامل اآلخــرة جمــتمعني وكــ
 موعوعها هو عامل اآلخرة ومن هذه الد  تف

حتمية اإلن راف من الدنيا، وتلك حقيقة يعرفها كل انسا   األولف
اول البديهيات اليت يتوصل اليه يف صغره، وملطابقتها الواق  اليومي من 

اىل  مــفً يشملها ا هل املركب او الرن اوالتقليد، والقضية اليقينية تنقس
مني ــية ونررية كسبية، ومن اآليات ا  الرجوع اليه تعاىل من القســبديه

بة ألصول الدين، ختفيفا، منـه تعـاىل عـن العبـاد وتيسـريا،      ــمعا، وكذا بالنس
إلاميــانهم وهــو جــزء مــن ال وابــ  يف فطــرة اإلنســا  واصــل خلقــه ومــن  

ا ــــومنهمفــاهيم نفــا الــرو  فيــه وافــراد احلاجــة الــيت تــً م املمكنــات  
من الكلي املشكك و بد مـن بلـوغ بعـض افرادهـا     اإلنسا  أل  احلاجة 

و  الــرو  فاآليــة تــذكري حبتميــة ــــادرا  احلاجــة اليــه تعــاىل كعاقبــة لزه
مغادرة الدنيا، وم  ادرا  هذه احلقيقة يتفرع عنها قهرا، السؤال عما بعد 

 املوت.
فس اإلنسانية كل يوم اما ا واب اإلهلي عن سؤال يواجه الن ال انيف
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كا  املوت امرا، حتميا، فماما بعد املوت؟ وحيدث اإلنسا  نفسه اما كن  
األموال وانا لس  عامنا، البقاء حيا،  استعد للغد با هد والكسب ومج 

 فيه، فماما اعددت لآلخرة.
دم ا  اخلطاب يف اآلية لكل الناس ا  انه   امين  من ــقد تق ال الثف

لتباين يف شدته وععفه ودرجـة التنبيـه والت ـذير فهـو وعيـد للكـافرين       ا
 وت بي  للمؤمنني، و جر عن املعاصي وامر بال احلات.

ــ اآليـة دعـوة للزه   فراب ال ــ د يف الـدنيا فم ـ ــ تى مـا ادر  اإلنس ـ ا  ا  ـ
ــ بناء فيه و  جيتل ر من اــريا، فانه   يكـول ك ــه يف املكا  لن تطــاقامت هد ـ

ــ اع يف ط آدم اىل ــــد قــالف ملــا اهبــــواخــرج ابــن املبــار  عــن جماه ،مارهـ
 .(2)ناءــد للفــراب ولــن للخــاب فلــه عز وجــقال له رب األرب
يف اآلية اخبار عن صريورة كل للو  اىل الفناء واهلـً    فامساخل

وفعله  وادرا  اإلنسا  هلذه احلقيقة يؤثر يف اختياره ،والرجوع اىل املعاد
 وارادته.

شمل الغائب ياخلطاب بل    ين  ر موعوع اآلية ب يغة سفلسادا
 والفرد اآلخر وفيها مسائلف

ــم   األوىلف ــتغفار هلـ ــوات باإلسـ ــات األمـ ــاء واألمهـ ــر اآلبـ واداء  ،بـ
ــالعرب اي      ــذات او بـ ــب بالـ ــاحلج الواجـ ــاتتهم كـ ــيت فـ ــادات الـ العبـ

 باإلستطاعة او النذر.
 ء وامرهم باملعروف ونهيهم عن املنكر.اإلستغفار لغحيا ال انيةف
فمتى مـا  ت اار الطوااي  ومطلق الرلمة يف عني اإلنسا ،  ال ال ةف

ــ ا  ا  املـوت ينت ــادر  اإلنس ــ رر هـ ؤ ء وانهـم  بـد وا  يهلكـوا فـا      ـ
 يه واميتلك واقية لإلحميا  من اإلفتتا  بهم.ــم يهو  علــاماه

رام والس  ، ومنه الربا واكل الزهد يف الدنيا واجتناب احل فب السا

                                                           

 .2/58الدر املن ور  (2)
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فهـذه اآليـة جـاءت بعـد آيـات الربـا للنهـي والزجـر عنـه          املال بالباطـل،  
بالواسطة والد لة العقلية واإللتزامية، اما النص ال ري  باملن  عنه فقد 

فبا عـافة اىل  جاءت به اآليات السابقة، وهـذا علـم ينفـرد بـه القـرآ ،      
رجـوع عــن املع ــية يــأتي الربهــا   الـنص والنهــي ال ــري  مــ  العبــد لل 

ــس      ــطة احل ــل بواس ــا العق ــم به ــيت حيك ــايا ال ــي القض ــات وه ، باحملسوس
والشواهد من حوله فيزهد باملال ويمي  اإلصرار على املع ـية، وجيعـل   

، وكـم مـن انسـا     وهـذا مـن اللطـف اإلهلـي     األولوية للتنزه من احلـرام 
و مسعه فاعترب منه ادركته التوبة ملوقف او حالة او حادث ح ل امامه ا

 والتقوه. وبدأ رحلة اإلاميا 
ابة اليـه تعـاىل اسـتعدادا، للقائـه     ــقث اآلية على التوبة واإلن فمنا ال

 سب انه.
ِإنها ّلِلِهِ ] اآلية دعوة لإلك ار من اإلسميجاع وهـو قـول    فلتاس ا

ويسـت ب مطلقـا، خ وصـا، مـن      [ َوِإنها ِإَليِْه َراجِع يونَ 
وفيـه ثـواب عرـيم ألنـه عنـوا        ،من التسليم بـأمره تعـاىل   املع ية ملا فيه

 اإلقرار بالرجوع اليه سب انه.
اىل وا  النشور ـائه تعــوت مقدمة للقــلى ا  املــتدل اآلية ع فالعاشر

 حق.
اليوم يف اآلية عنـوا  الوعـاء الزمـاني واألجـل الـذي       فاحلادي عشر

ليـوم( ب ـيغة التـنكري    يغادر به اإلنسا  الدنيا ويقف لل ساب، وجاء )ا
 لوجوهف
 اوا  موت اإلنسا  اري معلوم عنده. فأو ،
من العلم الذي اختص بـه اهلل نفسـه علـم السـاعة واوا  يـوم       فا،ثاني

د علمـه تعـاىل بـه وحتميـة     اب يغة التعريف فاملرالقيامة، فاما ورد اليوم 
وله والعلم اإلمجـالي عنـد النـاس بوقوعـه وانـه يـأتي بعـد املـوت         ــح 
 ذي   يتخلف عن علته.ــعلول الملوكأنه من ا ،اءــوالفن
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من افاعات القرآ  انها جتعل مسألة املوت والنشور من  ي عشرفل انا
ً،، ويكـو  حاعـرا، عنـد القـول        العرب الً م الذي اميتن  انفكاكـه عقـ

ورة اجتناب الربا واحلـرام بـاملفهوم الـً م    روالفعل ويعرف اإلنسا  ع
الـذي يـؤدي است ضـار ملزومـه يف الـذهن      وهـو  ألخـص  البني باملعنى ا

 حضوره ايضا، من اري ا  ت ل النوبة اىل توسط مقدمة اخره.
 جاءت اآلية ب يغة ا م  وفيه مسائلف عشرف لثال ا

ا  عونـا،  ــرة ليكو  كل انســتعداد لآلخــاو  على اإلســالتع األوىلف
 .لغريه يف ح ه على ال احلات واجتناب النواهي

ا  صيغة ا م  ننـ  مـن الرلـم فمتـى مـا ادر  اإلنسـا  ا         فة انيال
ظلمـه واإلعتـداء عليـه ألنـه     اريه سيكو  معه يـوم القيامـة فانـه يتجنـب     

 يشتكي بني يدي اهلل عز وجل.
اجتناب الربا واخذ املال بالباطـل ألنـه املقـميب يلتقـي يـوم       ال ال ةف

واإلجهـاد يف دفـ  اإلربـا     القيامة م  املرابي ليبني مـا  قـاه مـن األمه    
 .والفوائد له
ــ هادة الفقـري واحملت ــاحلرص على ش الرابعةف اج لـه باإلعانـة ف ينمـا    ـ

يكو  حاعرا، يوم القيامة، فانه يرجـو شـهادته ودعـاءه،    يعلم ا  الفقري 
ويكرمه يف الدنيا وجيتنب املن واألمه كي   يشكوه يوم القيامة، ويبتعد 

من قيـام الفقـراء مبطـالبتهم لـه حبقـوقهم مـن        عن الش  والبخل احميا ا،
 ال دقات.

صيغة ا م  يف اإلخبار عن الرجوع اىل اهلل دعوة مساوية  اخلامسةف
لتهذيب األخً  ونبذ العادات السـيئة والـذنوب اإلجتماعيـة، كالغيبـة     

 والنميمة واإلفمياء.
اآليــة دعــوة لإلبتعــاد عــن األخــً  الذميمــة كــالكرب   عشــرف رابــ ال

لغرور والرياء، فمتى ما ادر  اإلنسا  انه جيتم  م  النمام يف مـوطن  وا
 ،ويعرعو  لل ساب ليس فيهم حاكم او قاعي او و ير او مغ وأعوا 
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 فالكل مسؤول عن عمله، فانه يتواع  للناس ويست ي من اهلل.
 ،من م اديق هذه اآليـة العمليـة اداء مناسـك احلـج     عشرف امساخل

ائهـا بعـرب واحـد ولبـاس واحـد يـذكر بـاآلخرة        واشميا  املسلمني باد
 والرجوع اليه تعاىل.

يأتي الرجوع مبعنى العودة فاآليـة تـبني اصـل اخللـق      عشرف سادسال
 وانه من عنده تعاىل وابتدأ صلق آدم وتفضله تعاىل بالنفا فيه من روحه.

ــنفس    عشــرف ب الســا ــوا  الرمحــة ويبعــث يف ال الرجــوع اىل اهلل عن
 خبار حب ول الراحة من تعب وعناء الدنيا.السكينة وفيه ا

الرجوع اىل اهلل تعاىل ليس فيـه موعـوعية للمكـا  او     عشرف  امنال
 هة ألنه تعاىل منزه عن احملل واملكا  كما انه معنا يف الدنيا وعامل بكل 
شيء، لكن الرجوع مبعنى انتفاء التكليف واإلختبار واإلبتًء والدخول 

 ا.يف عامل آخر اري الدني
ــ كمـا امـر اهلل س   عشـرف  تاس ال ــ ب انه بامهـال الغـريم الع  ـ ن ـاجز عـ ـ

ري الرجوع اليـه تعـاىل مـدة العمـر مـن اإلمهـال واألنرـار        ختأا  الدين ف
 ه من الواجب والعبادة.ــا  ما عليــاء اإلنســلعمل ال احلات وقض

اليـوم لغـة  مـا  ل ـوص اميتـد مـن طلـوع الشـمس اىل          فو عشرال
ويف اإلتقاء منه  ،دأ من طلوع الفجر، واملراد هنا يوم القيامة، او يبهامغيب

  فوجوه
 اخلشية واإلتقاء منه بالذات كمناسبة وعامل آخر. فأو ،
 املراد اتقاء ما فيه من األهوال والفزع واحلساب. فا،ثاني
اما اىل ا نـة واخللـود فيهـا     ،انه مناسبة قديد الوجهة وامل ري فا،ثال 

او اىل النــار واملكـث فيهـا بك ــرة السـيئات و يــادة     ،برج ـا  احلسـنات  
 .كفتها

 واألص  هو املعنى األعم الشامل للوجوه ال ًثة اعًه.
وقال القاعيف اليوم عبارة عن  ما  ل وص، وملك   يتقى وامنا 
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 .(2)يتقى ما حيدث فيه من الشدة واألهوال
اصـة ويـوم   ولكنه قياس م  الفـار ، فعـامل اآلخـرة لـه نواميسـه اخل     

لـه فقـط، واصـل الكـًم ا      القيامة بذاته عنوا  لل سـاب ولـيس اوانـا،    
حيمل على ظاهره ا  م  القرينة ال ارفة، واآلية قتمل الرـاهر واـريه   
خ وصا، وانه يف مقام الت ذير والوعيد والتخويف، نعم تبني اآلية نع  

عداد والتهـيء  الرجوع اىل اهلل تعاىل ما يلزم اإلسـت  أوا هذا اليوم وانه 
  له.

  حبث كالميحبث كالمي
ة لقاعدة )قـب  العقـاب بـً بيـا ( ففيهـا قـذير وتنبيـه        ــواآلية موافق

وبيـا  واخبــار عـن حتميــة املعـاد، كمــا انهـا ظــاهرة باملعـاد البــدني وا       
ــ عنـام واألروا  ممـا ي ــل يكو  باألجســز وجــوع اىل اهلل عــالرج ي ا  ـ

ــز وج اهلل ـــع ــد األجسـ ـــل يعي ــد املام بـ ـــع ـــوت ومغـ ــرو  هلـ ـــادرة ال ا ـ
 رقها.ــوتف

املعاد بامجاع املسلمني وص ي  ا  امجـاع املسـلمني    واستدل على
ــ ل اإلســل النوبة اليه يف اصــحجة لكن   ت  تد ل لآليـات ال ـرحية   ـ

اد ومنها هذه اآليات، وللن وص املتـواترة  ـــعلى حتمية املعدل ـــاليت ت
ــ اإلمجنة النبوية، فــمن الس ــ اع فـرع اآلي ـ ــ ات الـيت تؤك ـ ــ د املعـاد وه ـ ي ـ

كما اسـتدل   ،نة النبويةــبة للســ  ظنية، وكذا بالنســقطعية الد لة وليس
على املعاد )بانه لو مل يكن حقا، لقب  التكليف فالتكليف مشقة مستلزمة 

لـيس  للتعويض عنها، فا  املشقة من اـري عـوب ظلـم وملـك العـوب      
فًبـد حينئـذ مـن دار اخـره حي ـل فيهـا       التكليـف،  ل يف  مـا   ــحباص

ا زاء على األعمـال، وا  لكـا  التكليـف ظلمـا، وهـو قبـي  تعـاىل اهلل        
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 ،(2)عنه
وب وال واب، بل علوعوع التكليف اعم من ا  ين  ر باولكن م

هو جزء من علة اخللق وباب للشكر له تعاىل على نعمه اليت   تعد و  
والــدعوة لًســتعداد ه فلــذا جــاء الت ــذير ق ــى ومنهــا التكليــف نفســ

الرجوع اليه ولزوم التقدم مبضامني الشكر والسعي  بالعمل ال احل ليوم
احليـاة الـدنيا بوظيفـة واداء     يف مرعاته تعـاىل، فكـأ  اإلنسـا  بعـث اىل    

رسالة واجنا  عمل وعندما يرج  اىل اهلل يسأله عن ادائـه لرسـالته ومـا    
وا اء الـدين والنـاس وفيمـا خيـص شـؤو       وجب عليـه فعلـه ا اء نفسـه    

الدنيا واآلخرة، نعم يكو  البعث مناسبة أل  النـاس مـنهم مـن اده مـا     
فيـأتي ال ـواب با نـة    عليه ومنهم ختلف وق ر ومنهم من ج د وكفـر،  

ً، منـه تعـاىل والعقـاب بالنـار عقوبـة واسـت قاقا، للكـافر          للم سنني فضـ
 .وا احد

ً، ون ً،، وقد خلق  منوحشر األجسام ممكن عق العدم فمن بـاب   ق
 ،كنـات ماوىل امكا  اعادة مجعهـا، واهلل عـز وجـل قـادر علـى كـل امل      

ــ الـذي   يت قـق وج   وــواملمكن ه ــ وده و  عـ ــ دمه لذاتــ ه، فًبـد مـن   ـ
َقاَل ] اده واستمرار وجـوده، ويف التنزيـل   ــبب خارج عنه يف اجيــس

يمٌ   َرِن
َ
ي َامَ َوِه ْيِ اْلِعظ ْن ي ح ا  َن ق ْل ي حْيِيَه

ٍق  رهٍة َوه َو ِبك لِّ خَْل ََأَها َأوهَل َن الهِيْ َأنش

 .(2)[ َعِليمٌ 
لقد ورد لف  )ترجعو ( يف القرآ  تس  عشرة مرة ولف  )يرجعو ( 
س  مرات، وكلها ص ـوص رجـوع النـاس بعـد املـوت اىل اهلل تعـاىل       

ى لغريه تعاىل ورمحته ورأفته يف دار احلساب، مل يأت الرجوع بهذا املعن
يف القرآ  وكأ  معنى الرجوع جعله اهلل عز وجـل خاصـا، بـه يف القـرآ      
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ليكــو  شــاهدا، قرآنيــا، علــى ربوبيتــه ولتوكيــد موعــوعيته وحلــث النــاس 
 لإللتفات هلذه احلقيقة من اإلرادة التكوينية.

 

 [ ث مه ت َوفهى ك لُّ َنْفسٍ َنا َكسَبَتْ ]  قوله تعاىل
ي التشـريك والميتيـب والمياخـي، وقـد       )ثم( حرف عطف يقتضـ 

تفيد معنى المياخي كما يف قولك )ارب  الشمس فافطرت(، ويف اآليـة  
األمرا  معا،، فتفيد معنى التشريك والميتيب، كما تفيـد المياخـي    جيتم 

 تارة وتفقده تارة اخره لتعدد مفاهيم اآلية.
ي يبـدأ مـ    فتكو  اآلية فاقدة ملعنـى المياخـي أل  احلسـاب اإلبتـدائ    

 ف على شعبتنيقرباإلنسا  حال دخوله ال
الدنيا، فً يستطي   ن كانا يفيانقطاع العمل وحال اإلختيار اللذ فاألوىل

ــد     ــادات او الت ـ ــادرة اىل اداء العبـ ــوت املبـ ــد املـ ــا  بعـ اإلنسـ
ة لتكـو  وبـا ، عليـه ا     ثيره امواله كيف خلفها للور ،واإلنفا 

 اساءوا الت رف بها.
بدأ احلساب والعذاب ابتداء من وحشة القـرب وعـغطته وسـؤال     ال انيةف

 منكر ونكري.
الوعـد  وواآلية تتضمن معنـيني متضـادين وهمـا البشـارة واإلنـذار،      

ليوم احلساب باإلمت ـال   تهيئو ،والوعيد، البشارة والوعد ملن اتقى اهلل
اهلل  لغوامر اإلهلية واإلنفا  يف سبيله تعاىل، واإلنذار والوعيد ملن ع ى

 .وارتكب املعاصي
 والوفاء والتمام يف اآلية حيتمل امرينف

 نام ما فعل اإلنسا  من ال احلات. -2
 كل أفعاله من ال احلات والسيئات. -2

واألص  هو ال اني ملا يـدل لفـ  )كـل( واملـراد مـن الكسـب املعنـى        
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ـــق ،األعــــم ـــعــال تـــ ب وا ييييييَوالهييييِييَن َكسَ ] اىل ـــ

ََزاء  ييالسه  ْرَهق ه ْم  يَِّئاتِ ج ا َوَت َيَِّئٍة ِبِمثِْلَه س

والكسب طلب الـر  ، ويقـال كسـب اإلثـم واكتسـبه اي       ،(2)[ ِذلهةٌ 
عمله، وقيل بالتفضيل فالكسب يراد منه مـوارد اخلـري، امـا اإلكتسـاب     

والشر يق د م  عرره والزجر عنه  فرياد منه الشر أل  الشر فيه اعتمال،
 .فيستلزم السعي يف ق يله

التف يل مل ي بـ  واآليـة ظـاهرة يف ارادة الكسـب مطلقـا، يف       وهذا
وهو من اعجا  اآلية فجمي  النـاس خيضـعو  لل سـاب،    اخلري والشر، 

واملؤمن يريد ا  يره ثوابـه وصـد  الوعـد باحلسـاب الـذي جـاءت بـه        
 مجي  الكتب السماوية وبشر به األنبياء واملرسلو .

عم بـه وادرا  املـائز بينـه    وكل من له عوب يتطل  اىل رؤيته، والتـن 
ــاألمن     ــال واب والعقــاب او باملــد  والــذم، او ب وبــني العاصــي ســواء ب

 واخلوف.
كمـا   صلى اهلل عليه وآله وسلموقد ثب  صد  وع مة النيب حممد 

 اخرب عن امور ومغيبات اميكن تقسيمها اىلف
 اخبار اصل اخللق. األولف
 سم بل اظ الزما فاخبار الدنيا وهذه تق ال انيف

ما كا  وقوعه سابقا، على  مانه كاخبار األمم السالفة واألنبياء  -2
من الوقائ  واألحداث باإلعافة اىل ما مكـه القـرآ     السابقني

 ص وصها.
 ما كا  مقارنا، له يف حياته وايام نبوته. -2

 ما سيق  بعد انتقاله اىل الرفيق األعلى على أمته. -3

 ن عامل اآلخرة واحلساب، وهذا ينقسم اىل اقسامفاإلخبار ع ال الثف
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 اخباره عن عامل القرب والرب خ. فأو ،
 البعث والنشور. فا،ثاني
 احلساب واحلوب وال راط وامليزا . فا،ثال 

ف األخبــار اخلاصـة با نــة والنـار، واهــل كـل منهمــا والن ــوص    ا،رابعـ 
اء يـــوم القيامـــة وهلـــذه متــواترة علـــى ح ـــول املعـــاد وا ـــز 

الن ــوص اثـــر عرـــيم يف ختلــيص النفـــوس مـــن الكـــدورات   
الرلمانية ويف اصً  اجملتمعات والتوجه اىل العبادات واعداد 
الزاد لسفر اآلخرة الذي   رجعة فيه اىل الدنيا، بل هـو نفسـه   
رجوع اىل اهلل، فهذا الرجوع خيرب عن أنه رجوع ابدي وعودة 

جو ا  يكـو  رجـوع   ر والرامل فريـالكاف زاء خيطأــدائمة، للج
ـــر اىل الــدنيا حتــــآخ ـــى اما جـ حَتهييى ] اء احــدهم املــوت ـ

ِإَذا جَيياَء َأحَييَده مْ اْلَمييْوت  َقيياَل َربِّ 
ا  اْرجِع ونِ  ل  صَاِلحًا ِفيَم َلَعلِّي َأْعَم

ا  ٌة ه َو َقاِئل َه ا َكِلَم اله ِإنهَه ت  َك َتَرْك
 ِإَلى َيْوِم ي بَْعث ونَ  َوِنْن َوَراِئِهْم َبْرَْخٌ 

فلم حي ل رجوع ا  اليه تعاىل، و  يكو  الرجـوع ا   ، (2)[
 .بعد املوت

وكما ورد يف األخبار با  هذه اآليـة آخـر آيـات القـرآ  نـزو ، فانهـا       
جاءت متعقبة آليات ا هاد واإلنفا  يف سبيله تعاىل واجتناب الربا وهو 

 .من افضل املقامات والكسب الكريم
صـلى  اخرج ابن ماجة عن عمرا  بن ح ـني عـن رسـول اهلل     وقد

" من أرسل بنفقة يف سبيل اهلل ، وأقام يف بيته ، قالف  اهلل عليه وآله وسلم
ومن ازا بنفسه يف سبيل اهلل ، وأنفق يف  .فله بكل درهم سبعمائة درهم

وجه ملك ، فله بكـل درهـم سـبعمائة ألـف درهـم " ثـم تـً هـذه اآليـة          
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 . (2)(اهلل يضاعف ملن يشاء)و

 فهذه اآلية دعوة لإلمت ال مبا ورد يف اآليات ويف اآلية مسائلف
يف النفس ملا فيها من اإلخبار عن عدم الغ  تبعث اآلية الطمأنينة  األوىلف

او الضـرر او فـوات بعـض األعمتــا فمـن يـدونها مـن املًئكــة         
جل الذي احاط ينسى و  يسهو و  يرلم ومن ورائهم اهلل عز و

 بكل شيء علما،.
اخبار اآلية عن وصول ا زاء تاما، وافيا، حث علـى اإلجتهـاد يف    ال انيةف

 ال احلات واإلك ار منها.
معرفة ا  اهلل عز وجل   يرلم احدا، وانه   تكتب على اإلنسا   ال ال ةف

ا  سيئاته اليت يفعلها واآليات األخره خترب عـن العفـو واملغفـرة    
 فأرب ية واآلية القرآنية ينرر اليها حبي يات اإلهل

ً، يف املوعــوع       األوىلف علـى حنــو مسـتقل لــذا جتـد كــل آيـة عامــا، مسـتق
 واحلكم والد لة والربها  واحلجة.

حبسب سيا  اآليات اليت سـبقتها وجـاءت بعـدها لـذا ورد ا       ال انيةف
حممد ععها على رأس حينما نزل بهذه اآلية قالف يا جربئيل 

 مثانني آية ومائيت آية من البقرة.
 حبسب موععها من السورة. فةال ال 

بل اظ اآليات األخـره الـيت تتعلـق بـذات املوعـوع ولـو مـن         فةالرابع
جهات أخره مغايرة للجهـة الـيت تعا هـا او ختـرب عنهـا اآليـة       

مغفـرة  فليس من انـذار ووعيـد يف القـرآ  ا  وتقابلـه دعـوة لل     
والعفو، ولكن هذه اآلية جاءت ب ـيغة اإلمجـال والـذي هـو     
كــالعلم التف ــيلي إلنبســاطه علــى كــل انســا ، فــا زاء يــأتي  
بل اظ األفراد بغـض النرـر عـن انتمـائهم وأفعـاهلم و مـانهم       
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 وصيغة اخلطاب يف اآلية قتمل وجوها،ف
 انها موجهة اىل كل انسا  مكرا، او ان ى. -2
 مسلمة.موجهة اىل كل مسلم و -2

 موجهة اىل كل مؤمن ومؤمنة. -3

موجهة اىل املليني واملسلمني يف لتلف األ منة منـذ ايـام ابينـا     -4
 آدم واىل يوم ينفا يف ال ور.

ــ فا  ،وا ـواب هـو األول   ــ زاء واحلسـ اب عـام ولكـن هـل يـدخل     ـ
ــ معهـم مـن مل ي    ــ ل سـ ــ ن البلـوغ والرش ـ ــ د ام  ، ا ـ ــ واب ا  اآليـ ة ـ

د علــى هــذا الســؤال ام انهــا تقيــد اإليفــاء بالكســب  نفســها تتضــمن الــر
لقلم فً كسب له ا  ما خرج بالـدليل وقامـ    والعمل، ومن رف  عنه ا

احلجة فانه كسب وعمل عـن عقـل ونييـز واألصـل ا  اخلطـاب موجـه       
 للمكلفني.

واستدل بهذه اآلية على الوعيد بالنار الوعيدية وهم القائلو  بتكفري 
ه يف النار أل  الكبرية عندهم خترج صاحبها عن صاحب الكبرية وخلود

 امللة، وقوهلم هذا ليس بتام.
فاآلية خترب عن ا زاء على حنو اإلمجـال ولكـن اآليـات األخـره      

 تبني التف يل يف ا زاء من وجوهف
مضاعفة احلسنات لذا وردت هذه اآليـة يف خانـة آيـات اإلنفـا       األولف

ــ  ، وجــ   ــا والس ــاب الرب ــى   واجتن ــرآ  عل ــد الق ــد توكي اءت بع
مضاعفة األجر وال واب على اإلنفا  اععافا، ك رية وقد تقـدم   

 اإلشارة اليه.
اآلية بشارة اعتبار اإلاميـا  واإلثابـة عليـه، وعلـى اداء الفـرائض       ال انيف

َفَمْن َيْعَمْل ِنثَْقياَل َذرهٍة ] والعبادات، قال تعاىل 

ْل ِنثَْقاَل َذرهٍة شَرًّا َوَنْن َيْعمَ  خَيًْرا َيَره



 47/جاميا معامل اإل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  241

 

، واميكن ا  يكو  مفهوم اآلية مـن خيلـط بـني حسـنة     (2) [ َيَره
قتمـل  وسيئة يراهما معا، ا  ا  يشاء اهلل عز وجل، واملشيئة هنا 

 وجوها،ف
بقاء مل من احلسنة والسيئة على حاهلا لعمومات قولـه تعـاىل    -2

 َوَنْن جَاَء ِبالسهيَِّئِة َفيالَ ي جْيَزإ ِإاله ] 

 .(2)[ ِنثَْلَها
ــ اربقبل دم ــوقد تق ،ل لل سنةــالنماء املت  -2 ــ   آيـ ات ا  اهلل ـ

 عز وجل يربي ال دقات.

احتمال حمـو السـيئة سـواء أل احـة احلسـنة هلـا وفـق نـواميس          -3
او باإلسـتغفار والنــدم، او  خاصـة كجـزء مـن رمحتـه تعـاىل،      

ً، وابتداء منه تعـاىل، واما  كانـ  اآليـة    بالتدار  او ن ى فض
 تتضمن الوعد والوعيد، والبشارة واإلنذار فهل هيف

ً، منهما مبرتبة ال اني. (2  بعرب واحد يف اآلية وا  ك
 ا  الوعيد واإلنذار مقدما  رتبة فياخلطاب. (2

 ا  الوعد والبشارة مقدما  رتبة على الوعيد واإلنذار. (3

الوعد التباين والتعدد حبسب احلاظ واحلال، فبالنسبة للمسلم يكو   (4
والبشارة هما املقدما ، وبالنسبة للكافر يكو  الوعيد واإلنذار هما 

 املقدما .

الوعد والبشارة مقدما  بالنسبة للمسلم، اما الكافر فيكو  الوعد  (5
 الوعيد بعرب واحد.

ـــا ــواب هــو ال ال ث، فــا  الوعــد والبشــارة مقــدما  يف اخلطــاب  ـ
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ار اختـاروا اإلعـراب   القرآني ألنـه رمحـة للنـاس مجيعـا،، ولكـن الكفـ      
ــ عنهما فجاء الوعيد واإلنـذار لزج  ــ رهم واعادتهـ م اىل دروب اهلدايـة  ـ

وم  هذا فا  خطاب الوعيد   يلقي توجه الوعد والبشارة اليهما وهـو  
اللطـف اإلهلـي بالعبـاد كافـة، ويـدل عليـه ا يـة        جزء مـن افـراد قاعـدة    

ــوم القيامــة والرجــوع اىل اهلل عــز   وجــل وهــو رب  ابتــدأت بالتــذكري بي
 العاملني.

 

 [ َوه مْ الَ ي ظَْلم ونَ ] قوله تعاىل 
 [ َواتهق يوا َيْوًنيا] بعد ا  بدأت اآليـة بلغـة اخلطـاب    

وأكدت رجوع مجي  الناس ال اهلل عز وجل انتقل  اآليـة السـالفة اىل   
لغة الغائب، واإللتفات من وجوه البًاة ويزيد الكًم حـًوة وينتقـل   

مر مست دث مما يبعـث علـى ات ـال اإلصـغاء، ولكـن      معه السام  اىل ا
د  ته يف القرآ  أعم ومات صبغة عقائدية وكًمية وفلسفية من اري ا  

 يفقد اللطائف البًاية، واملراد بالضمري )هم( يف اآلية وجوهف
 الناس مجيعا، ألنهم يرجعو  اليه تعاىل ويقفو  لل ساب. -2
 املسلمو . -2

 الكفار. -3

 يات السابقة جاءت لذمهم وقذيرهم.آكلوا الربا أل  اآل -4

اص اب النار يف انذار هلم وانهم سيًقو  العذاب مبا كسب   -5
 ايديهم.

وا واب ا  اآلية هلـا معنيـا  عـام وخـاص، امـا العـام فهـو األول        
اعــًه، وامــا اخلــاص فهــو الســادس فــاملراد النــاس مجيعــا، وعلــى حنــو   

ملهم اطً  اآليـة  ـوا  يشلمني ــرين، أل  املســوم الكافــاخل وص الق
ــ و  ن ـبا، او تع ــعاىل و  يًقــه تــمة وفضل منــا  انهم يف نع با، بـل ا   ـ
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ــ ره انعــا يات السابقة جاءت ببش دام اخلـوف واحلـز  عـنهم، ولـيس     ـ
ــ ويـدر  ا  الـذي نالـه بفض    منهم من احد ا  ا  مـن اهلل عـز   ـله واحسـ ـ
ــ ر اآلية عـن الع ــت قا  وكسب منه، وختبــوجل وليس باس دل اإلهلـي  ـ

فيما يتعلق بعذاب الكفار، وم  انه سب انه مالك امللك والكل عبيد لـه  
فانه تعـاىل   يرلـم احـدا، واآليـة دعـوة اىل امللـو  واألمـراء للتنـزه مـن          

 الرلم.
وهــل ين  ــر عــدم الرلــم بــاآلخرة ام يشــمل الــدنيا وا ــواب هــو 

دم ح ول اإلبـتًء والعقـاب   األخري، ومن وجوه عدم الرلم البيا  وع
من اري انذار، لذا جاءت هذه اآلية قذيرا، وتنبيها، وختويفا، واخبارا، عن 

 حتمية البعث واحلساب.
العـدل واإلن ـاف،   وتبني اآلية حاجة الناس اىل اإلحساس بسيادة 

فالعدل وعدم الرلم   حيتاجه صاحب الدعوه او املتهم واملدعى عليه 
 كل انسا  ومن وجوهف ف سب بل يفتقر اليه

 الشعور باألمن والسًمة. -2
 ادرا  حقيقة وهي انتزاع حقه عندما يتعرب للرلم. -2

امتناع اإلنسا  من التعدي على اريه، فمتى ما ادر  اإلنسـا  ا    -3
 القضاء عادل فانه جيتنب ظلم اآلخرين واكل حقوقهم.

وسيلة ومناسبة إلست ضار عدل اآلخرة وعدم  األربالعدل يف  -4
 الرلم فيها.

 .األربالعدل توكيد ألهلية اإلنسا  للخًفة يف  -5

الرلم مقدمـة ألداء العبـادات ومنـ  دبيـب     اجتناب الرلم مقدمة  -6
 الياس والسأم وا زع اىل النفوس.

بالعدل تت قق املساواة وتتنزل الربكات وتدل اآليـة علـى احـميام     -7
اطب اآليـة  العمل وعدم تضييعه، واملؤاخذة على فعل القبي  وخت



 243ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  47ج/اميا معامل اإل

 

 العقل بلزوم دف  الضرر واجتناب العقاب.

  اشارات يف عامل التفسرياشارات يف عامل التفسري
ــة، وتفســري القــرآ    ين  ــر بــاملعنى    التفســري هــو الكشــف واإلبان
اللغوي للكلمـة بـل هـو اعـم فيشـمل املعنـى والق ـد واملـراد والتأويـل          
واستنباط الدروس والعرب واستخراج الكنو  والـدرر املن ـورة يف ظـاهر    

ات القرآ  وبني طياتها ويف كلماتها وحروفها مما يكو  دليلها معها و  آي
حيتاج ا  اىل الكشف الغطاء وا الة املوان  وا م  بني القرائن ودراسة 
الســيا ، ومعرفــة اســباب النــزول، والتف ــيل اىل احملكــم واملتشــابه،       

 .والناسا واملنسوخ واملطلق واملقيد، والعام واخلاص
ـــفسومــن علــوم الت ـــري اظهــار بديـ ـــ  القــرآ  ومــا فيـ ـــه مــن وجـ وه ــ

ري يف  مــن ال ــورة  ــــوحنتــاج علــم التفس  ،ة والن ــو وال ــرف ــــالبًا
ــة وال  ـــاملعلوماتي ــرآ     ـ ــوم الق ــني عل ــا وب ــة بينه ــات املقارن ناعية للدراس
 وإلعً  امرينف

الربط بني اإلكتشافات العلمية احلدي ة ومـا موجـود مـن اآليـات      األولف
 ئل العلمية يف القرآ  بعدة م اديق وافـراد علميـة كمـا يف    والد

ال ــــعود اىل الفضــــاء واإلخبــــار الضــــمى يف قولــــه تعــــاىل      
َياَنْعشََر اْلجِنِّ َواإِلنِس ِإْن اسْيَتطَْعت ْم َأْن ]

َتوف ييي وا ِنييْن َأْقطَيياِر السهييَمَواتِ َواألَْرِ  

 .(2) [َفانف ي وا الَ َتوف ي وَن ِإاله ِبس ْلطَانٍ 
وجــاءت اآليــة باخلطــاب ملعاشــر ا ــن واإلنــس وفيــه اشــارة اىل  
ــرد وحــده        ــاء وا  الف ــدولي يف ال ــعود اىل الفض ــاو  ال التع
يستطيعه، كما ا  اآلية خاطب  الناس بلف  اإلنس، وهذه اآليـة  
هي الوحيدة الـيت جـاء فيهـا اخلطـاب بلفـ  )اإلنـس( ومل يـأت        

                                                           

 33سورة الرمحن ( 2)



 47/جاميا معامل اإل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  244

 

 ب ـفة بلفـ  اإلاميـا  او    مبفرده بل جاء باإلشميا  م  ا ن، ومل
 الناس.

ــ ده اهلل عـز وجـل معاش  ــوم  هذا فقد ق ر ا ـن واإلنـس بـا     ـ
ق ْل َلِئْن اجَْتَمَعْت اإِلنس  يأتوا مب ل القرآ  قال تعـاىل ] 

ممــا يعــى عرــم التفســري ومســتلزماته وعــرورة   (2) [َواْلجِيينُّ 
ــه،    ــة بـ ــري والعنايـ ــوم التفسـ ــة لعلـ ــات متخ  ـ ــميا  مؤسسـ اشـ

فات والرسائل اخلاصة به، وقد مر  على نزول القرآ  اك ر وبامل ن
ــم التفس   ــنة وعل ــة س ــف واربعمائ ــن ال ـــم ـــري   يـ ــه ـ زال يف بدايات

ــ له األوىل مل يكشف عـن معش ـومراح ــ ار علـ ــ وم القـ رآ  الـذي  ـ
 ز وجل فيه تبيا  كل شيء.ــل اهلل عــجع

اىل اكتشــافات  اراتــــتخراج اآليــات القرآنيــة الــيت فيهــا اشــــاس ال انيف
ــب والزراعــة وال ــناعة       ــاس يف ميــادين الط ــة ومنــاف  للن علمي
واإلقت اد وتدبري شؤو  السياسـة والقضـاء واريهـا، واألخبـار     
عــن امكــا  اإلرتقــاء يف هــذه امليــادين بتوظيــف العلــوم احلدي ــة   

ـــلت قيــق مــا يش ــب الغــييب للقــرآ    ــ ــه القــرآ  لت بيــ  ا ان ري الي
ــ ب وفيه ت ــيوم الغــواخباره عن عل ديق للمغيبـات الـيت اخـرب    ـ

عنهــا القــرآ  مــن ق ــص األمــم الســالفة وممــا   م التنزيــل ومــا 
 سيأتي يف املستقبل.

َواْنَرَأت يه  َقاِئَميٌة َفَحيحِكَْت ف ينما يرد قوله تعـاىل ] 

و مائة ــكا  حنورد ا  عمر ابراهيم  (2) [َفبَشهْرَناَها ِبِإسْحَاقَ 
ارة جاءت ـــعني سنة، وهذه البشـــه سارة كا  حنو تســعمر  وجتنة وــس

بآية اعجا ية ا  انها اشارة للعلم احلديث واإلجناب عن كـرب وتقـدم يف   
السن، خ وصا، وا  اهلل عز وجل اما انعم نعمة على اهل األرب فانه 
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اكرم من ا  يرفعها، والنعمة اخلاصة قد تبقى معلقة بانترار وجود اهل 
مســت ق هلــا او بلواهــا بــالعلم واكتشــاف األســباب لتكــو  مناســبة  او 

وكذا بالنسـبة ملـريم وقولـه تعـاىل      ،للدعاء والنف  العام والشكر له تعاىل
ك لهَما َدخََل َعَليَْهيا ََْكِريهيا اْلِمحْيَراَب َوجَيَد ]

فانـه اشـارة وبشـارة للزراعـة املغطـاة ووسـائل        (2) [ِعْوَدَها ِرًْْقا
املواد الغذائية بني اقطار العامل والبلدا  املتباعـدة، واـريه    احلف  ونقل

من اسباب ت ني  وتعليب املواد الغذائية ووسائل القضاء علـى اجملاعـة   
 واأل مات والفقر.

اله ومؤسســاته بــل انــه يقتضــي ــــري ورجــــو  ين  ــر األمــر بالتفس
نها وطـر   العناية النوعية العامة من األمة بعلوم القرآ  وما يست دث م

الشــام واملخــالف لرــاهر الكتــاب العزيــز ومــا جــاءت بــه الســنة النبويــة   
 الشريفة.

ــه تعـــاىل    ومل يـــرد لفـــ  التفســـري يف القـــرآ  ا  مـــرة واحـــدة بقولـ
ً، ولكـن      ، (2) [َوَأحْسََن َتْفِسييًرا] وعـن ابـن عبـاس أي تف ـي

التفسري علم متشعب وتوليدي تتفرع عنه علوم ك رية وكـل علـم ينشـطر    
 علوم متعددة حبسب الل اظ وا هة واملوعوع، وقد تقدم يف ا ـزء  اىل

، و بـد مـن معرفـة وجـوه     (3)السادس بيـا  النهـي عـن التفسـري بـالرأي     
اإللتقاء واإلفميا  بني التفسري والتأويل، ومن علوم التفسري كشف معاني 

 اريب الفاظ القرآ  كالب رية والسائبة والوصيلة.
د معاني اللف  القرآني وهـو مـن اهـم كنـو      والوجوه والنرائر وتعد

القرآ  ومـا يف نرمـه مـن اعجـا  وقواعـد اإلسـتنباط وعـوابط التفسـري         
ومضامني املعرفة اإلهلية و بد من الرجوع اىل كتب التفسري هذا المياث 

                                                           

 .37سورة آل عمرا  ( 2)
 .33سورة الفرقا  ( 2)
 .272  -222انرر ا زء السادس ( 3)
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ــذة العلمــاء شــكر اهلل ســعيهم، و اد يف     ــه جهاب ــذي ســاهم في ــد ال اخلال
م وجعلهم اساتذة وقادة واجتناب اجرهم م  احلرص على اقتفاء آثاره

لالفتهم وعدم التعجل يف اإلشكال عليهم واإلبتعاد عن الرـن بوجـود   
خًف او تناقض يف اقواهلم، فقد ختتلف العبارات ولكن املعنـى مت ـد   

 واملراد واحد.
 

 عباراتنــــا شــــتى وحســــنك واحــــد   
 وكـــــــــــــــــــــــــــل اىل ما  ا مـــــــــــــــــــــــــــال يشـــــــــــــــــــــــــــري   
  

 اصـل لـه مـن القـرآ  او     و بد من اإلحميا  من اسـت داث قـول    
ــ السنة او اللغـة ففـي كتـاب اهلل حب    ــ ور مـن العلـم متداخ  ـ ــ لة ومتشـ ابكة ـ

ـــا اــاص فــــدر واليــاقوت كلمــــها وهــي مملــوءة بالــــتتعــانق امواج ريق ـ
ألخراج قسـم منهـا ا دادت اعـعافا، مضـاعفة تـتغأل لغب ـار وجتـذب        

ري ا  ينـتقص منهـا   ول وتـدعو النـاس مجيعـا، لإلنتفـاع منهـا مـن اـ       ــالعق
شــيء، عباراتــه يتــذو  حســنها كــل انســا  مســلما، كــا  او اــري مســلم   

ــ واشاراته يدركها كل عاق ل مي لـب، ولطائفـه يتيـه يف فلكهـا األوليـاء      ـ
 وأهل العرفا .

ــ عن آبائاد  ــويف اخلرب عن اإلمام ال  ــ صه عـن رسـول اهلل   ـ لى ـ
ا  هدنة، وأنتم على ظهر ــالناس إنكم يف  مأيها "  فلمــاهلل عليه وآله وس

سفر والسري بكم سري ، فقد رأيتم الليل والنهار والشمس والقمر يبليا  
دوا ا ها  لبعد ــكل جديد ويقربا  كل بعيد، ويأتيا  بكل موعود، فأع

املفا  فقام املقداد فقالف يـا رسـول اهلل مـا دار اهلدنـة ؟ قـالف دار بـًء       
البس  عليكم الفنت كقط  الليل املرلم ، فعليكم بالقرآ  وانقطاع ، فإما 

، فانه شاف  مشف  وما حل م د  من جعله أمامه قاده إىل ا نة ، ومن 
جعله خلفه ساقه إىل النـار ، وهـو الـدليل يـدل علـى خـري سـبيل، وهـو         
كتاب تف يل، وبيا  ق يل وهو الف ل ليس باهلزل ، وله ظهر وبطن 
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نه علم، ظاهره أنيـق، وباطنـه عميـق، لـه جنـوم،      ، فراهره حكمة، وباط
وعلى جنومه جنوم،   ق ى عجائبـه، و  تبلـى ارائبـه ، فيـه م ـابي       

 ".اهلده، ومنا ل احلكمة ودليل على املعروف ملن عرفه
وعن عبد اهلل بن مسعودف من اراد علـم األولـني واآلخـرين فلي ـور     

 تخرج كنو ه.القرآ ، أي ليفكر يف معانيه ويتدبر آياته ويس
)وقال بعض العلماءف لكل آية ستو  الف فهم، وما بقي من فهمهـا  

 .(2) اك ر(
ومما خيتلف به كًم اخلالق عن املخلوقني عدم الوقوف على ظاهره 
بل  بد من تدبر معانيه واسراره وحقائقه وعن ابـن مسـعود ا  رسـول    

احرف لكل  قالف انزل القرآ  على سبعة صلى اهلل عليه وآله وسلماهلل 
ــبعة يف       ــرف الس ــة لغح ــوه احملتمل ــا الوج ــد بين ــن، وق ــر وبط ــه ظه ــة من آي

 ا زءالسادس من تفسرينا.
القرآ  ظاهره انيق وباطنه عميق   "وعن اإلمام علي عليه السًمف 

 ."يفنى عجائبه و  ينقضي ارائبه، و  يكشف الرلمات ا  به
ــ وعن ابي الدرداءف   يفقـه الرجـل حتـى جيع    ــ قل للـ رآ  وجوهـا،،  ـ

 ابي جليـل لعـدم الوقـوف عنـد الرـاهر واىل فهـم       ــوهذه دعوة من ص
ن ال ـاد  عليـه السـًمف "لكـل آيـة      ــوع ،هار علومهــباطن القرآ  واظ

ـــظهــر وبطــن وحــد ومطلــ "، فراه  ـــره الــتًوة وباطـ ـــقــنه فهــم حقائـ ه ـ
 .رارهــًع على جانب من اســوص يف كنو ه، واإلطـوالغ

احكام احلًل واحلرام واحاطته باألحداث والوقائ  فما من واحلدف 
شــيء ا  يف كتــاب اهلل، واملطلــ  األشــرا  واســتيعاب الوعــد والوعيــد 

 ومعرفة آيات اإلنذار.
والسعي اىل معرفة اسرار القرآ   بـد ا  يكـو  عـن طريـق معرفـة      

درجـة   لفاظ، و بـد مـن  م األــرابا، ومفاهيــيه لغة واعــالراهر وفهم معان
                                                           

 .2/254الربها  يف علوم القرآ  ( 2)
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من اإلاميا  وال د  وعدم امليل اىل اهلوه او اإلجتهاد يف توجيه اآليـة  
ب معني وو ءات خاصـة، والـتخلص مـن اآلراء الـيت تبعـث      ــحنو مذه

ــدال واخل   ــى ا  ـــعل ــى مع ـ ــرص عل ـــومة، واحل ــدرة  ـ ــامني الق رفة مض
واللطف اإلهلي ووجوه الرمحة يف حياة اإلنسا  مطلقا،، وادرا  ع مة 

ــ  ــاء واإلنتفـاع األم ـل مـن ق    ــاألنبي ــ هم ففـ َقياَل ي قولـه تعـاىل ]  ـ

 (2) [َأَوَلْم ت ْؤِنْن َقاَل َبَلى َوَلِكْن ِليَطَْمِئنه َقْلبِيي
 (2)[َوَنا َرَنيَْت ِإْذ َرَنيَْت َوَلِكنه َّللاهَ َرَنىوقولـه تعـاىل ]  
ــ ره من جهة ترتب األثـر بنس ــي ثم ح ــفانه اثبات للرم  عـز  بته اىل اهللـ
 ابة والن ر.ـمية اإلصــله تعاىل وحتــوجل لبيا  فض

ومن مقدمات علم التفسري الرجـوع الهاملـأثور واألخـذ مـن تفسـري      
 للقرآ  وا  كا  ععيفا، يف سنده بشروطف صلى اهلل عليه وآله وسلمالنيب 
 اإلشارة اىل ععف السند، -2
 ا  تكو  يف املواع  والق ص واملندوبات وحنوها. -2

 ته م  آيات القرآ .عدم معارع -3

فمـن خ ـائص القـرآ  ا  آياتـه تفسـر بعضـها بعضـا، وتعضـد اآليــة         
الواحدة آيات ك رية ويأتيها التعضيد من مات اآليات او من آيات اخره 
مت لة بها او قريبة منهـا او يف نفـس السـورة او يف سـور اخـره، مكيـة       

 ريـف  كان  او مدنية، لـذا فـا  حفـ  القـرآ  وعـدم طـرو التغـيري والت       
والنقص او الزيادة فيه أمـر عـروري لـذات القـرآ  واسـتخراج علومـه       

 والكشف عن اسراره.

وععف احلديث يؤخذ باحسن طبقاته فاما كا  أحد رجـال السـند   
ً، ومنقطعا، فيعترب ععيفا، م  وثاقـة   ععيفا، او جمهو ، او ا  احلديث مرس

خيتلف عنه يف  رجال سنده اآلخرين واملنقط  يف اصطً  اللف  القرآني
                                                           

 .261سورة البقرة ( 2)
 .27سورة األنفال ( 2)
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م طل  احلديث، فاحلديث الضعيف هو اآلخر ثروة علمية جيـب ا     
 يفط به، كما ا  عمل مشهور العلماء املتقدمني به نوع توثيق له.

بذكر خ ائص القـرآ  وفيـه منقطـ  ومنـه     ففي خطبة لإلمام علي 
 معطوف.

بـل نامهـا   واملنقط  هو آيات نزل  يف موعوع او ق ة ثم انقطع  ق
ــى        ــف عل ــدها عط ــره وبع ــي  اخ ــوع او مواع ــات يف موع ــاءت آي وج

َوِإْذ َقيياَل ل ْقَمييان  ا  ]ـة لقمــــــاملوعــوع األول، كمــا يف ق 

ِْركْ بِاّلِلهِ ِإنه  ه الَ ت ش
اب َوي الْبوِِه َوه َو َيِعظ ه  َي

ــ وانقط (2) [الشِّْرَك َلظ ْليٌم َعِظييمٌ  ع  وصـية لقمـا  بآيـات    ـ
ه  يييِه حََمَلْته  أ نُّ ييا اإِلنسَاَن ِبَواِلَديْ َوَوصهيْوَ ]

نٍ َوِفصَال ه  فِي عَاَنيْنِ َأْن ييَوْهوً  ا َعلَى َوْه
ه اْلَمِصييير   َوِإْن 

اشْييك ْر ِلييي َوِلَواِلييَدْيكَ ِإَلييي
لى َأْن ت شْ  َداكَ َع ِه ييجَاَه كَ ِب يْسَ َل ا َل ي َن ِركَ ِب

ه َما ِفييي احِبْ يا َوَصييييييه مَ ييْلٌم َفييالَ ت ِطعْ ييييعِ 
ِْع سَ ييْ الدُّْنيَا َنع اَب يير وًفا َواتهب ْن َأَن بِيَل َن

ه َنْرجِع  
ي ه ث مه ِإَل

ي ا  ييْ ك مْ َفأ َنبِّئ ك مييِإَل ِبَم

 .(2) [ك وت مْ َتْعَمل ونَ 
ه ِإنهَهيا ثم عطف على خرب لقمـا  فجـاء يف التنزيـل ]   

َياب َوي

َفَتك ْن ِفي َصخَْرٍة  ِإْن َتك ْن ِنثَْقاَل حَبهٍة ِنْن خَْرَدلٍ 

  (3) [َأْو ِفي السهَمَواتِ َأْو ِفي األَْرِ  َيْأتِ ِبَها َّللاه  
وم لـــه مـــا ورد يف خ ـــوص ق ـــة ابـــراهيم كمـــا يف قولـــه تعـــاىل  

َوِإْبييَراِهيمَ ِإْذ َقيياَل ِلَقْوِنييِه اْعب ييد وا َّللاهَ ]

ت مْ َتْعَلم و ٌْر َلك مْ ِإْن ك ْو  *نَ َواتهق وه  َذِلك مْ خَي
ا َوَتخْل ق وَن  ْن د ونِ َّللاهِ َأْوَثاًن ا َتْعب د وَن ِن ِإنهَم
ِإْفكًييا ِإنه الهييِييَن َتْعب ييد وَن ِنييْن د ونِ َّللاهِ الَ 

                                                           

 .23سورة لقما  ( 2)
 .24سورة لقما  ( 2)
 .26سورة لقما  ( 3)
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لرَِّْْق  َد َّللاهِ ا اْبَتغ وا ِعْو ا َف َيْمِلك وَن َلك مْ ِرًْْق

 .(2)[َواْعب د وه  َواشْك ر وا َله  ِإَليِْه ت ْرجَع ونَ 
  اآليات اىل لغة الغائب والعموم وهو الذي يطلق عليه يف ثم انتقل

صـلى  علم البًاة اإللتفات، ومحله بعضهم على انه كـًم ألمـة حممـد    
ولكنه أعم، ثم رجع  اآليـات لتت ـدث عـن قـوم      اهلل عليه وآله وسلم

َفَما َكاَن ابراهيم وجوابهم على دعوته للتوحيد، وعبادته تعـاىل ] 

اله َأْن َقال وا اْقت ل وه  َأْو حَرِّق وه  جََواَب َقْوِنِه إِ 
َفَأنجَاه  َّللاه  ِنْن الوهاِر ِإنه ِفي َذِلكَ آلَياتٍ ِلَقْوٍم 

 .(2) [ي ْؤِنو ونَ 
اما احلديث املوعـوع فـً جيـو  الرجـوع اليـه او اعتبـاره علمـا، أل         
الرجاليني من العلماء بذلوا الوسـ  إلسـقاط احلـديث املوعـوع وقـاموا      

قي  كتب احلديث والتفسري مـن افـراده، فهنـا  فـر  موعـوعي بـني       بتن
احلديث الضـعيف واملوعـوع، وعـرورة اجتنـاب احلـديث املوعـوع         
تعى احلذر والتوقي من الضعيف، أل  احلديث امجـا ، ثـروة علميـة      

 .اميكن التفريط به
وقد يكو  علة الضعف ا  راويه جمهول عند الرجاليني، اما النع  

ف بسبب اإلنتماء اىل فرقة اخره من فر  املسلمني فهذا امر ليس بالضع
ب ــ ي  وقــد حيــول دو  اإلحاطــة العلميــة بكنــو  اإلســًم وال مــرات 
املباركة للسنةالنبوية، ومل تفكر فرقة من فر  املسلمني بت ريف القرآ  او 
تشويه معانيه ومضامينه او تغيري الفـرائض والعبـادات فـميه كـل مسـلم      

 لوات اليومية اخلمسة ويتخذ من هًل شهر رمضا  أوانُا لبدء ي لي ال
فريضة ال يام، وهًل شوال اوانا، إلفطاره، وليس عند املسلمني مجيعا، 

وفيه عـز اإلسـًم وبشـارة ودوام     ،ا  هذا القرآ  الذي هو بني الدفتني
 .وحدة املسلمني وقوتهم ومنعتهم
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قيقــة، فلــم يــتهم ى بغــريه ص ــوص هــذه احلــــولــيس ألحــد ا  يطغ
بعضهم البعض اآلخر با  عنده قرآنا، اري القرآ  الذي انزل علـى الـنيب   

ود عنــد املســلمني أل  هــذا ــــواملوج لى اهلل عليــه وآلــه وســلمــــصحممــد 
اإلتهام   اصل له كما انه اععاف لإلسًم واساءة للقرآ  وتتعدد نسا 

بلهجات لتلفـة  القرآ  لت ل املًيني ب ورة ورسم واحد، ومل يكتب 
ومل تسقط عنه سورة او آية ومل تضف له آية او سورة وليس باإلمكـا   
تبديل كلمة من التنزيل باخره اريهـا فكـل كلمـة منـه فريـدة هلـا شـأ         
خاص يف مج  القرآ ، ولو بدل  بغريها ام  إلختلف املعنى وا  كان  

 .مرادفة هلا
باظهـار   لقد فوت املسلمو  على عـدوهم فرصـة اخـميا  صـفوفهم    

اخلًف بينهم يف القرآ  سورا، وآيـات، فيجـب ا  حيـرص ا ميـ  علـى      
عدم ح ول اخـتًف يف التفسـري والتأويـل وا  كـا  موعـوعه اسـهل       

 بك ري من وجوهف
ا  علوم القرآ    اميكن تأويلها لغري ما جاءت به وهذا من اعجـا      -2

احليطـة  القرآ  الذاتي والغريي فانه اميتلك القدرة على حف  نفسـه و 
من التأويل اخلاطئ، وامين  من ظًلة أحد او ح ول شبهات بسبب 
اخللل يف تفسـريه، فهـو يفضـ  مـواطن اخللـل، ويهـدي اىل سـًمة        

 التفسري.
ونقل الزركشي قو ، لبعض اهل الذو  وهوف للقرآ  نزول وتنزل،    -2

  .(2)فالنزول قد مضى، والتنزل با  اىل قيام الساعة

  يزال اضا، طريا، حينما يقرأ املسلم القرآ  لقد بقي اثر النزول  -3
يشعر وكأ  القرآ  نزل يف ساعته وانه خـص باخلطـاب مـن بـني     
الناس أل  القرآ  خيمي  شغاف قلبه ويعاو خفايا نفسه ويشفي 

عنده من الدر  ويزيل ما علق يف مهنه من الوهم ويطرد عنه  ما
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 احلرية والميدد ويهديه اىل سبل الرشاد، 
فهم القرآ  واكتشاف كنو ه مفتوحة اىل يـوم القيامـة   أبواب تبقى و     

فلم ينسد طريق العلم او العلمي هلا، لقد نزل القرآ  مـن السـماءِ ايـام    
البع ة النبوية، واهلجرة اليه باقية اىل يوم القيامة فهو سفر من احلق اىل 

  اخللق، وعلـى اخللـق ا  يسـافروا اىل احلـق بالسـياحة يف علـوم القـرآ       
 .وتًوته وتدبر معانيه بعيدا، عن الرأي وما   أصل له

قـالف   صلى اهلل عليـه وآلـه وسـلم   ومن حديث ابن عباس عن النيب 
 .(2))من تكلم يف القرآ  برأيه فأصاب فقد اخطأ(

والكًم أعم من التفسري ويتعلق باآلية الواحدة وبالتنزيل ومبا يتعلق 
يشــمل ا ملــة والكلمــة الواحــدة بــالقرآ  احلقــائق واملفــاهيم والعلــوم و

والكتابة به أل  القلم أحد اللسانني، فجاء النهي عن الكـًم يف القـرآ    
بالرأي ومن باب األولوية القطعية يدل علهـالنهي عـن التفسـري بـالراي     

 .والتشديد على املن  منه
ومن اإلعجا  والتكامل العلمي يف اإلسًم ا  السنة النبوية الشريفة 

ـــ  باعتبارهــا امل بيــا  للقــرآ ــاني للتفســري ومــن اآليــات ا  جتــد  ـ در ال 
ي أبالنهي عن التفسري بالر صلى اهلل عليه وآله وسلماحلديث عن النيب 

او القول به بغري علم متـواتر وشـائ  عنـد املسـلمني ويعرفـه كـل مـن لـه         
ليكـو  ا ميـ  حفرـة وحراسـا، ملنـاهج      ، متابعة امجالية لعلوم التفسـري  

ساهم األمة يف من  توجيه آيات القرآ  لغـري املقاصـد السـامية    تفسريه ولت
 اليت انزل  فيها وهلا.

وهلذه الواقية مناف  عريمة منها ما أتض  وظهر ومنها ما مل ندركـه  
الذي يولد ميتا، بسبب العناية واللطف اإلهلي لكيد ألنه عبارة عن دف  ا

 ،من التفسـري بـالرأي   والت ذير، لسنة النبوية ألنها وحي وابالقرآ  ماته 
وتعاهــد املســلمني ملضــامني فلســفة التفســري ووفــق القواعــد الشــرعية        
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 .واألخًقية واللغوية املتوارثة
)ومحل البيهقي النهي الوارد يف احلديث على الـرأي الـذي يغلـب    
من اري دليل قام عليه فم ـل هـذا الـذي   جيـو  احلكـم بـه يف النـوا ل        

 .(2)به( وكذلك   جيو  تفسري القرآ 
ابي بكر انه قالف أي مساء ترلى وأي ارب تقلى عن وقد اشتهر 

، و بد من احرا  قدر من العلم باإلعراب (اما قل  يف كتاب اهلل برأيي
وحركــات الكلمــات، ومبــا يعــني علــى فهــم املعنــى ومــدلو ت اإللفــاظ   

ِإنهَما َيخْشَيى َّللاهَ ِنيْن ومواع  الكلمات كما يف قولـه تعـاىل ]  

 .(2) [بَاِدِه اْلع َلَماء  عِ 
ً، متأخرا،، وظاهر اللف  من اـري تقيـد بـاإلعراب     فجاء العلماء فاع
يعطي معنى مغايرا،، فانرر كيف كا  املسلمو  األوائل يقرأو  القرآ  من 
اري حركات و  تنقيط وم  هذا حرصوا على تعاهده لفرا، ونطقا، ودرسا، 

 ومضمونا،.
ولكنه مقيد يف موع  وآية أخره، او عاما،  وقد جتد يف القرآ  مطلقا،

لتكو  رحلة الت قيق والتفسـري يف ريـاب القـرآ     ، خص يف آية اخره 
 مات أسرار وعلوم متجددة.

*********** 
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