
 :(97) من نكت القرآن

 حب العاجمة ىل يختص بالكفار فقط؟
 

 21-20القيامة  97( اآلخرة   رون  وتذ  . العاجمة   ون  حب  ت   كال بل  ) -1
 .29اإلنسان  97( ىم يوًما ثقيالً وراء   رون  ويذ   حبون العاجمة  ىؤالء ي   إن  ) -2
 .19-17األعمى  79( ىوأبق   خيرٌ  واآلخرة  . الدنيا الحياة   تؤثرون   بل  ) -3

 

م و سبق لي بحث ىذا الموضوع، ولكني أعالجو ىنا من زاوية عموم القرآن وعم
التفسير، فمن لم يطمع عميو في االقتصاد والفقو، أمكنو االطالع عميو في التفسير، 

وفي ىذا التفسير زيادات تختص بو ال  .ولو أىمو المتخصصون فيو فالتفسير لو قراؤه
 .تجدىا في االقتصاد والفقو

 

 :السؤال

جاء حب العاجمة لمكفار، فكيف نسبتموه لممسممين، وبنيتم عميو بحوثكم العممية في 
عند المسممين في االقتصاد  (التفضيل الزمني) تفضيل العاجل عمى اآلجل
 !من أين لكم ىذا؟ !اإلسالمي، وقمتم كالذي قالوا؟



 

 :ونحب  ت  

 .ون اآلخرةحب  ون الدنيا وال ت  حب  ت  

 .اآلخرة مون الدنيا عمىفض  ت  : أي

 .ؤثرونت  : ىنا بمعنى: ونحب  ت  

 

 :العاجمة

 الدنيا

 .الوارد ذكرىا في اآلية نفسيا( اآلخرة)خالف 

 

 :يوًما ثقيالً 

 .ىو يوم اآلخرة، اليوم اآلخر

 .لشدتو وىولو( ثقيل)وصف بأنو 

إيجاًبا  قمت  ، ث  (الخمود)والنوع والزمن  بالكم   قمت  ، وىو أن اآلخرة ث  أقترح معنى آخر  وأنا 
يقمب تفضيل المؤمن من إيثار العاجمة ىو الذي والتثقيل . بنعيميا وجحيمياوسمًبا، 



المعروف ( الترجيح)والتثقيل . في قوتو وأثره إلى إيثار اآلخرة، وىو تثقيل عظيم جًدا
من ىذه اآلية  هستمدح أن المترجم العربي ااإلحصاء اليوم ىو مصطمح أرج   في عمم
 .الكريمة

 

 :ؤثرونت  

 .تفضيل الزمن الحاضر: التفضيل الزمني، أي: ومنو مصطمح. مونفض  ت  

 

 :وأبقى خيرٌ 

 .نعيم مقيم، أو جحيم مقيم(: خمود)وأبقى في الزمن  ،والنوع خير في الكم  

 

  :ما تضيفو كل آية من ىذه اآليات

، في سورتين متواليتين، (27ج )وردت آية القيامة وآية اإلنسان في جزء تبارك 
 (. 30ج )ووردت آية األعمى في جزء عم  

 :لكن .العام اآليات الثالثة في المعنى ىذه تتشابو



فيم منيا أن العاجمة خالف ي  في اآلية األولى مقابمة بين العاجمة واآلخرة،  -
 .اآلخرة، أي ىي الدنيا

 .في موضوعنا ، وىي عبارة عممية ميمة(التثقيل)اآلية الثانية جاءت عبارة في  -
، وكمتا الصيغتين من صيغ التفضيل، (وأبقى خيرٌ )اآلية الثالثة أضافت عبارة  -

ومن  .في الزمن( أبقىو . )في الكم والنوع( خيرٌ . )ونحن بصدد التفضيل الزمني
شده، وربما ففي ر   ،فاستكثر منيا عمى حساب اآلخرة ،آثر الدنيا من المسممين

 !في إيمانو شك  

 

 :جيود المفسرين

ففي آية القيامة وآية اإلنسان لم يزيدوا عمى  ،ضعيفة ىم في ىذه اآليات جيودجيود
باستثناء ابن عاشور وىذا واضح من سياق اآليات نفسيا، أن الخطاب فييما لمكفار، 

العاجمة دون  ب  ن فييا أن من الممكن لممسمم أن يح، بي  وخجولة خطا خطوة صغيرة
، ولكن ىناك أدلة أخرى ميمة لم (قرآني)اول تقديم دليل نقمي ع اآلخرة، وحأن يد  
بالعاجمة دون أن  كيف آخذ  : يبقى المسمم حائًرا أمام كالم ابن عاشورقد و . يذكرىا

 اآلخرة؟ ع  أد  

 



عاشور يقول لو شيًئا، وىو صحيح، لكنو لم يتمكن من إثباتو والبرىان عميو  ابن   قمب  
 !بما يكفي ويشفي

 

 :ابن عاشورما قالو 

 العاجمة مع نبذ اآلخرة، فأما لو أحب   ناط التوبيخ ىو حب  شعر بالتوبيخ، وم  الكالم م  )
مذموًما  وراعى اآلخرة، أي جرى عمى األمر والنيي الشرعيين، لم يكن العاجمة   أحدٌ 

قال تعالى فيما حكاه عن . حسبوا لآلخرة حساًباآثروا شيواتيم العاجمة ولم ي  )...(. 
 ن  م   نصيبك   وال تنس   اآلخرة   الدار   الل   فيما آتاك   وابتغ  : )الذين أوتوا العمم من قوم قارن

 .99سورة القصص ( الدنيا

 

أما اآلية الثالثة فقد انفرج فييا الوضع قمياًل، إذ ذكر بعض ىذا عن اآليتين األوليين، 
 ابن مسعودوذكر أكثرىم قول . المفسرين أن المراد بالخطاب ىم المسممون أيًضا

 :وسأذكر ما قالو بعض المفسرين. رضي الل عنو

 

 : الماورديما ذكره 



ويكون . المراد بيا المسممون :والثاني. أحدىما أن المراد بيا الكفار: فيو وجيان
يكون  وفي الوجو الثاني. ن الحياة الدنيا عمى اآلخرةتؤثرو : تأويميا في الوجو األول

 !الثوابتؤثرون االستكثار من الدنيا لالستكثار من : تأويميا

 

فيم ألنو قد ي   ،غير مالئمة( الثواب)كالمو في كل من الفريقين ضعيف، وكممة : أقول
ربما كان قصده منيا التخفيف  !، فضاًل عن أنيا غير مالئمة لمدنيامنيا ثواب الل

 !عن المسممين والتحايل ليم لما أرادوه أو فعموه

 

 : أبو حيانما ذكره 

، والفاجر الثوابالقتناء  يؤثرىا البر  . والفاجر خطاب لمبر  : خطاب لمكفار، وقيل
 !لرغبتو فييا

 

 !عن بعض في كثير من األحيانما قمتو في الماوردي، ينقل بعضيم : أقول

 

 :القرطبيما ذكره 



أنو قرأ ىذه اآلية  ابن مسعودعن )...(. االستكثار من الدنيا  المسممونؤثرون أييا ت  )
لنا  مت  ج  وع   ضرت  الدنيا ح   آثرنا الحياة الدنيا عمى اآلخرة؟ ألن   لم   أتدرون  : فقال
ا، فأخذنا عن   بت  ي  غ   يا، واآلخرة  وبيجت  يا ات  يا، ولذ  يا وشراب  ىا وطعام  ونساؤ يا بات  طي  

 !وتركنا اآلجل   العاجل  

 

ال يزال قول ابن مسعود يفيد تفضيل الحاضر عمى الغائب، ولكن األمر : أقول
 .والتدقيق بحاجة إلى مزيد من الشرحبالتأكيد 

 

 :ابن عاشورما ذكره 

حظ مناسب ن ىذه الموعظة عمى طول الدىر، وذلك أن لممؤمنين حًظا م   اعمم  )
ط فيو أحدىم مما ينجيو في اآلخرة، إيثاًرا لما يجتنيو من منافع الدنيا لمقدار ما يفر  

فأما االستكثار من . إليو تبعة في اآلخرة عمى حسب ما جاءت بو الشريعة التي تجر  
مع عدم إىمال أسباب النجاة في اآلخرة، فيذا ميدان لميمم، وليس ذلك  ،منافع الدنيا

 ...(. الل   وابتغ فيما آتاك  : )قال تعالى. ذم   بمحل  

 

 :في تفسير ىذه اآليات قصور المفسرين



. رون وفقياء مًعا، ومنيم مفس  ضعف المفسرين عموًما في تفسير ىذه اآليات -
 .وابن عاشور أفضل من غيره

ال يمكن أن يقال بأن ذلك بسبب اختالف العصر، ألن ىناك أشياء كانت  -
أكثر المفسرين ينقل ، لكن والبحث عنيا االطالع عميياعروفة لو حاولوا م

منيم من  يم ما قالو اآلخر، وقميلٌ يم عن بعض، أو يختصر بعض  بعض  
  !يضيف

كًما ونوًعا وزمًنا، وىذا يعني أن الل  تثقيل اآلخرةعدم انتباه المفسرين إلى  -
فزادىم في اآلخرة لكي  ،ون العاجمةحب  م ي  ن عباده الذين خمقيم أنيعمم م  ى ي  تعال

 .يقمب تفضيميم
فضل التعجيل عمى )في اإلسالم، فموال قيمة الزمن  القرضعدم فيم : السبب -

ون أن القرض من وىناك عدد من العمماء يظن  . لما كان لمقرض ثواب( التأجيل
! فيذا عندىم عدل 100 واسترديت   100 إذا أقرضت  : باب العدل، يعني

 .والصواب أنو إحسان
فضل الحمول عمى التأجيل، : ساءربا الن  بعض المسائل الشائكة مثل عدم فيم  -

ىذا ىو  بيان ولعل أول من سبق من الفقياء إلى .لل خير من المؤج  المعج  
أن القمح المعجل أعمى في القيمة من  ، عندما بين(األم)في  اإلمام الشافعي
وىذا  !مؤجمة 100معجمة خير من   100 :، وعندما بي ن أنالقمح المؤجل

فإن  ،يعني أنو إذا كان لدينا مبمغان متساويان في المقدار مختمفان في الزمن
 .لممبمغ المعجل أعمى من القيمة الحالية لممبمغ المؤجل القيمة الحالية



 .حديث األصناف الستةعدم فيم  -
في المسائل الشائكة التي ، ومن الربا ما يدخل شامالً  عدم فيم الربا فيًما دقيًقا -

 .، وليس عمى غيرىم فحسبقد تخفى عمى العمماء
 .، أو عدم االعتراف بو أصالً الربا ربوانعدم فيم  -
 .(الثمن ن  ة م  ص  لمزمن ح  ) وزيادة الثمن فيو ألجل الزمن البيع اآلجلعدم فيم  -
عيد ة إلى ، وكانت خفي  عدم اطالع المفسرين عمى أقوال العمماء في ىذا الباب -

 .قريب
 .الزيادة لمتأجيل والحطيطة لمتعجيلعدم التحقيق في مسألة  -
في الفقو جًدا الحجم ولو كتاب كبير  ،متوسط الحجم لو تفسير الماورديحتى  -
 (.الحاوي)قبل ( التفسير) ب  ت  ربما ك   .في تفسيره ولكنو لم يستفد منو ،(الحاوي)

 .يا في موضع آخرنصوص ميمة في ىذا الباب، ذكرت  ( الحاوي)وفي كتاب 
، (لد األج  كم زيادة الثمن لمجر  مل في ح  الغ   شفاء  : )لو رسالة بعنوان الشوكاني -

 .لكنو لم يستفد منيا في تفسيره ليذه اآليات
ل، ل عمى المؤج  نكرون قيمة الزمن وتفضيل المعج  ىناك عمماء معاصرون ي   -

مع  الصدرمحمد باقر ، و ة من الكبارمع أنو عند السن   المودوديكأبو األعمى 
 !الل أنو عند الشيعة آية  

وينكرون  ،ن يزعمون أنيم اقتصاديون مسممونىناك م   ،واألعجب من ىذا -
ليا فون ويمتقطون أقوااًل فون ويتعس  م  تفضيل الحاضر عمى المستقبل، ويتك

فال ىم عرفوا ! جونال يتحر  من التقميد و  ،يم بعًضاد بعض  ويقم   ،يتحيزون



ولل في  !ويزعمون أنيم من الكبار !بدقة وال ىم عرفوا اإلسالم والقرآناالقتصاد 
  !خمقو شؤون

 

 :الفرق بين المؤمن والكافر في ىذا الباب

المؤمن و . الكافر ال يفاضل بين الدنيا واآلخرة، ألنو ال يؤمن باآلخرة أصالً  -
الدنيا  حة عمىيفاضل بينيما عند التعارض، ويختار اآلخرة، ال سيما وأنيا مرج  

ىذا الترجيح ىو الذي قمب تفضيمو من الدنيا إلى . والنوع والزمن في الكم  
ذا لم يرج   .اآلخرة  !في ىذه الحالة ال يكون مؤمًنا اآلخرة   ح المؤمن  وا 

 خرة  ؤثر اآلعمى اآلجل، ولكن المؤمن ي   ؤثر العاجل  المؤمن والكافر كالىما ي   -
 .ياألنو ال يؤمن ب يكترث باآلخرةافر ال مع الدنيا، والك إذا تعارضت  

لكن الكافر إذا لم يؤمن باآلخرة فإنو يؤمن بالدنيا، والدنيا ممتدة زمنًيا، بحيث  -
رض ل، ولو ع  ل الختار المعج  مؤج  آخر  ل فييا و معج  ماٌل رض عميو إنو لو ع  
ذه المفاضمة سواء، والمؤمن والكافر في ى. الن الختار األدنى أجالً عميو مؤج  

 .فيما في الدنيا مستويان وفي اآلخرة مفترقان .رين مشروعانم أن الخياما دا
فالمذموم ىو عدم ترجيح اآلخرة عند التعارض، أو إنكار اآلخرة أصاًل، أما  -

 .من حيث ىو تفضيل العاجل عمى اآلجل في الدنيا فميس مذموًما

 



 :اآليات مقتصرة عمى المفاضمة بين الدنيا واآلخرة

أمكن القول بأن المفاضمة بين الدنيا  ،رةمة واآلخرة مؤخ  الدنيا معج  لكن لما كانت 
والفرق بين (. لؤج  الم  )ر ؤخ  والم  ( لعج  الم  )م قد  واآلخرة تتضمن مفاضمة بين الم  

ل ل إلى أج  ؤج  ل يعني أنو م  ؤج  و، والم  أجم   ر ال نعمم  ؤخ  أن الم  ( لؤج  الم  )و( رؤخ  الم  )
أن الحال  تحت الطمب، أي يمكن قبضو ( لعج  الم  )و( الحال  )كذلك الفرق بين  .معموم

 .في كل وقت، وليس مقبوًضا عمى وجو التعجيل

 

 .ىذا والل أعمم

 

 م                                رفيق يونس المصري21/7/2012الخميس 

 


