
 ِمن ُنَكِت القرآن

(555) 

 اربك محظور   وما كان عطاءُ 

 

 مَ هن  جَ  علنا لهُ جَ  ثم   ريدُ ن نُ مَ لِ  شاءُ فيها ما نَ  لنا لهُ عج   لةَ العاجِ  ريدُ يُ  ن كانَ مَ 
 (.81اآلية )ا ور  دحُ ا مَ وم  ذمُ صالها مَ يَ 

اآلية )ا شكور  هم مَ عيُ سَ  كانَ  فأولئكَ  ها وهو مؤمن  عيَ ى لها سَ عَ وسَ  اآلخرةَ  ن أرادَ ومَ 
81.)  

اآلية )ا حظور  مَ  ربكَ  طاءُ عَ  وما كانَ  ربكَ  طاءِ ن عَ مِ  ؤالءِ هؤالِء وه د  مِ نُ  ال  كُ 
02.)  

 تفضيال   وأكبرُ  جات  درَ  أكبرُ  آلخرةُ ولَ  هم على بعض  لنا بعضَ ض  فَ  كيفَ  ر  انظُ 
  .(08اآلية )

 . 08-81اإلسراء سورة 

 

 :العاجلة



 .الدنيا

 .اآلخرة: خالف

 .محذوف موصوفبالصفة عن عبر 

 .الحياة العاجلة

 

 :ريدُ ن نُ مَ لِ  شاءُ فيها ما نَ  لنا لهُ عج  

 .منهم لمن نريد: أي

 .له: بدل من: لمن نريد

 .بدل بعض من كل

 (.أبو حيان، وابن عاشور)

 

 :وهؤالءِ  هؤالءِ  د  مِ نُ  كال  

 :أبو حيانقال 



: على تقدير من كل بدال  وال يصح أن يكون  ،(كال  )من  بدال  ( هؤالء)أعربوا »
كل : ، فينبغي أن يكون التقديركل من بعض بدلألنه يكون إذ ذاك  ؛كل واحد
 . «على جهة التفصيل ،بدل كل من كلفيكون  ،الفريقين

 

 :لم يقل

 .ومن كان يريد اآلخرة... من كان يريد العاجلة  -
 .ومن أراد اآلخرة... من أراد العاجلة  -

 

 :لم يقل

 .نشاءما نشاء لمن  -
 .ما نريد لمن نريد -

 

 :لم يقل

لنا لهم فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا لهم جهنم من كان يريد العاجلة عج  
 .يصلونها مذمومين مدحورين

 .يصالها كل منهم مذموم ا مدحور ا: أو



 

 :لم يقل

 .فأولئك كانوا مشكورين

 

 :وهؤالءِ  هؤالءِ  د  مِ كال  نُ 

 (ال  كُ ) :بدل من: هؤالء وهؤالء

 .جملل من مُ بدل مفص  

 

 :النكتة

ق على هناك آيات تبين أن اهلل يرزق المؤمنين في الدنيا ويضي   -
  :الكافرين

 .15األعراف ( كات  فتحنا عليهم برَ وا لَ وا واتقَ ى آمنُ رَ القُ  أهلَ  ولو أن  )
   .50هود ( ادرار  عليكم مِ  السماءَ  رسلِ يُ  وا إليهِ روا ربكم ثم توبُ استغفِ )
الطالق ( بُ حتسِ ال يَ  ن حيثُ مِ  هُ رزق  ا ويَ خرج  له مَ  جعل  يَ  اهللَ  ن يتقِ ومَ )
0. 
  .880النحل ( وفِ والخَ  وعِ الجُ  باَس لِ  فأذاقها اهللُ  م اهللِ بأنعُ  فكفرت  )



ذا)  عليها القولُ  ق  حَ قوا فيها فَ ترفيها ففسَ رنا مُ أمَ  رية  قَ  هلكَ أردنا أن نُ  وا 
  .85اإلسراء ( اتدمير   رناهافدم  
  .801طه ( اضنك   عيشة  مَ  لهُ  ري فإن  ك  عن ذِ  أعرَض ن ومَ )
، كما في آية ضيق على الكافرين في الدنياهناك آيات تبين أن اهلل ال يُ  -

 .81اإلسراء 
فاآليتان األوليان . 08تناقضان آية اإلسراء  02و 81آيتا اإلسراء  -

أن اهلل تفيد  08تفيدان أن اهلل يرزق في الدنيا المؤمنين والكافرين، واآلية 
 !يرزق المؤمنين في الدنيا أكثر من الكافرين، ويزيدهم رزق ا في اآلخرة

ل المؤمنين على الكافرين في الرزق في الدنيا، ويكون رزقهم أي يفض  
 !في اآلخرة أكثر تفضيال  

(. مؤمنهم وكافرهم مع ا)تكون المفاضلة بين الناس قد في اآلية األخيرة  -
لغنى والفقر، ويتفاوتون في اآلخرة في النعيم فهم يتفاوتون في الدنيا في ا

والجحيم، فالنعيم درجات والجحيم دركات، والتفاضل في اآلخرة أكبر 
 .بكثير

 

 :الجواب

 .لو أن اهلل لم يرزق الكافرين ألماتهم وبطل االبتالء -
 .اهلل يعطي فرصة للكافرين لكي يؤمنوا إن أرادوا -



رين لبطل ابتالء المؤمنين لو أن اهلل رزق المؤمنين ولم يرزق الكاف -
ا  .أيض 

هل يعبدون اهلل أم يعبدون المال : للمؤمنين الكافرين ابتالء   رزقُ  -
وَن الحياَة الدنيا يا ِتِه قاَل الذيَن ُيريدُ َج على قوِمِه في زينَ رَ خَ فَ ) كالكافرين؟

 .91القصص ( ليَت لنا ِمثَل ما ُأوتي قارونُ 
المؤمنين، الهتمامهم أكثر منهم بالدنيا، قد يرزق اهلل الكافرين أكثر من  -

ا لهم ويكون هذا الرزق ابتالء  آخرَ   !واستدراج 
 في الدنيا بعد مدة من الرزق واالبتالءبذنوبهم الكافرين  اهللُ  هلكِ قد يُ  -

 .5األنعام ( مهِ وبِ نُ ذُ م بِ ناهُ فأهلك  ) :واالستدراج
 

 :أقوال المفسرين

 :الرازي

أن ذلك ألجل كرامته على  بها وظن   ساعدته الدنيا اغتر  ال من إذا ه  ن الجُ مِ  »
بها على رضا  ستدل  مساعدة الدنيا ال ينبغي أن يُ  ن أن، وأنه تعالى بي  الىاهلل تع

الدنيا قد تحصل مع أن عاقبتها هي المصير إلى عذاب اهلل  اهلل تعالى، ألن  
هانت  )...(.ه وا 



، بل يحصل الفوز بالدنيا لكل أحدال  أنهعلى  يدل   (لمن نريد: )قوله تعالى
، ثم يبقون عرضون عن الدين في طلب الدنيال يُ الار والض  ف  كثير من الكُ 

  !لدنيا وعن الدينمحرومين عن ا

الذين يتركون الدين لطلب  اللار الض  ف  ا فيه زجر عظيم لهؤالء الكُ وهذا أيض  
 هم فيسعيُ  ل  ضَ  الذينَ  أعماال  فهم األخسرون  ،، فإنه ربما فاتتهم الدنياالدنيا
 (.821الكهف ).«اع  ن  صُ  ونَ نُ حسِ هم يُ أن   ونَ حسبُ الدنيا وهم يَ  الحياةِ 

 

 :أبو حيان

، أال ترى أن يحصل له ما يريدهن يريد العاجلة فليس مَ  ،ل بإرادتهد المعج  قي   »
، ما قسمه اهلل لهمل لهم منها إال ، وال يحصا من الناس يختارون الدنياكثير  

، ويجمع لهم شقاوة الدنيا ون النزر اليسير فال يحصل لهمتمن  منهم يوكثير 
  !)...( وشقاوة اآلخرة

 .كأنه قيل في تفضيل شخص على شخص من المؤمنين والكافرين

  .«والتفضيل إنما هو فيما بين المؤمنين ورأى بعض العلماء أن هذه الدرجات

 :أقول

 .يريده، أو كل ما يريده يحصل له ما: األفضل في السطر األول من كالمه



ن كان قوله   .يدل  عليه «ما قسمه اهلل لهم »: في السطر التالي وا 
 

 

 :ابن عاشور

إرادة ، وأن ن غير سعي غرور  رادة خير اآلخرة مِ في اآلية تنبيه على أن إ »
  .لنجاحها من السعي في أسباب حصولهال بد  كل شيء

   :عبد اهلل بن المبارك قال
 

 سِ جري على اليبَ ال تَ  السفينةَ  إن        هامسالكَ  ك  سلُ ولم تَ  ترجو النجاةَ      
    )...( 

 .والسعي المشكور هو المشكور ساعيه

  

اضل بين إلى ما فيه من تف، أال ترى ء الدنيا غير منوط بصالح األعمالعطا
، المسلمَ  ، ويفضل الكافرُ فيه الكافرَ  وقد يفضل المسلمُ أهل العمل المتحد، 

ا إلى ، وكفاك بذلك هادي  االكفرة بعض   ا، وبعُض بعض   المسلمين ويفضل بعُض 
ساق أن مناط عطاء الدنيا أسباب ليست من وادي العمل الصالح، وال مما يُ 

 .«رةإلى النفوس الخي  

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16418
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16418
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16418


 :أقول

 إرادة أي  : "صوابه «إرادة كل شيء »: من كالمه قوله في السطر األول
 .، واهلل أعلم"شيء

 م               رفيق يونس المصري81/0/0281الثالثاء 

 

 : راجع

 رزق اإلنسان هل يزيد باإليمان؟: من نكت القرآن


