
 ِمن ُنَكِت القرآن

(525) 

 أوفوا المكيال والميزان

 تفسير جديد مقترح

 

 .55سورة هود 

 .عليه السالم لقومه شعيبهذا ما قاله 

 .وال تنُقصوا الِمكياَل والميزانَ : 58في اآلية السابقة بعد أن قال 

 !هبضد   ى عن الشيء ثم أمرَ نهَ 

 .باإليفاء ى عن النقص ثم أمرَ نهَ 

 .بالواجب ثم أمرَ ى عن الحرام نهَ 

 : كقوله تعالى

 .وما هداهم: ، أي97طه  (ىدَ وما هَ  هُ قومَ  ونُ رعَ فِ  وأضل  ) -
 .081األنعام ( قد ضلُّوا وما كاُنوا ُمهتدينَ ) -

 



 : وقولك

 .قرابتك وال تقطعهم ل  صِ 

 هل هذا من التكرار؟

 

 :أقوال المفسرين

 .للتأكيد

 

 :الرازيقال 

 .«التأكيدالتكرير يفيد »

، وال يحصل ذلك إال تيان به على سبيل الكمال والتمامعبارة عن اإلاإليفاء »
  .«على الحق اا زائد  قدر  إذا أعطى 

 : أقول

 .لو دخل القدر الزائد ال نتفى التكرار

 .لكن اإليفاء ال يعني قدر ا زائد ا

ن  )  .017( السورة نفسها)هود ( نقوص  مَ  هم غيرَ نصيبَ  م  وهُ فُّ وَ مُ ا لَ وا 



 

 :القرطبيوقال 

 .«تأكيد اأمر باإليفاء بعد أن نهى عن التطفيف »

 

 :المنارقال في و 

التعمد ، وتنبيه لكون عدم لتأكيدهي عن ضده هذا أمر بالواجب بعد النه»
، بل يجب معه تحري اإليفاء بالعدل والسوية من ي الحقللنقص ال يكفي لتحر  

ن كانت الثقة به ال تحصل أو ال تُ ال نقصغير زيادة و  بزيادة تيقن إال ، وا 
 .«قليلة

 :أقول

، ال سيما إذا تعسرت دقة الوزن بسبب الحجم الكبير هذا ما يفعله بعض الباعة
 .للوحدات المبيعة

 .فاء ال يعني الزيادة، وهناك اليوم موازين حديثة دقيقةيولكن اإل

 

 :ابن عاشوروقال 



: تعالى، كقوله هبنفي ضد   ديؤك  والشيء . لنهي عن نقصهمال تأكيدهذا األمر »
زيادة الترغيب في اإليفاء بطلب حصوله بعد ل (ىوما هدَ  هُ قومَ  ونُ رعَ فِ  وأضل  )

 .«ضدهالنهي عن 

 

  :تفسير مقترح

 !وأرجو أال يكون في هذا استفزاز ألحد !لم يتنبه إليه واحد من المفسرين

 .هذه واحدة من إضافات رجل اقتصاد إلى علم التفسير

 .نهٌي عن مفسدة: ال تنقصوا المكيال

 .أمٌر بمصلحة: أوفوا بالمكيال

 .المفسدة لها كلفة، وفوات المصلحة له كلفة

: هنا)مفسدة الحرام، ومفسدة فوات الحالل : ارتكاب الحرام فيه مفسدتان
 (.الواجب

  : (منفعتين) فمن أتى باإليفاء فقد حقق مصلحتين

 .حقق الربح -
 .ولم يقع في الخسارة -



 :أو

 .الواجب ربح أجرَ  -
 .ونجا من خسارة اإلثم -

 :أو

 .كسب الثوابَ  -
 .ونجا من العقاب -

 

 :آيات أخرى

 .052األنعام ( طِ س  بالقِ  والميزانَ  لَ ي  وا الكَ وأوفُ ) -
وال تُفِسُدوا في األرِض  م  هُ أشياءَ  اَس وا الن  سُ خَ ب  وال تَ  والميزانَ  وا الكيلَ فأوفُ ) -

 .55األعراف ( بعَد إصالِحها
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