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قال هللا تعاىل :إِن ِ
الدين ِعند ِ
الل ا ِإل ْسالم[ آل عمران]19 :
 وكلمة إسالم تعين اخلضوع واالستسالم واالنقياد إىل أوامر هللا تعاىل واجتناب نواهيه.واإلسالم هو الدين الذي يدعو إىل الكمال اإلنساين؛ فبمقدار ما يكون اإلنسان قريباً من حقيقة اإلسالم
قوالً وعمالً يكون قريباً من حقيقة الكمال اإلنساين اليت ينشدها العقالء ويطمح إليها الصاحلون...
ذلك أن اإلسالم ليس دين عبادة وروحانية فقط؛ وإمنا هو دين حياة ..دين قيادة للمجتمع البشري
ولإلنسانية كلها ما دام هناك زمان ومكان ليصل هبا إىل اهلدف املنشود وهو حتقيق سعادة الدارين (الدنيا
واآلخرة)..
نعم :اإلسالم مبدأ؛ ولكنه أعظم املبادئ ..اإلسالم فكر ولكنه أعظم األفكار.
اإلسالم عقيدة ومنهج؛ ولكنه أعظم العقائد وأفضل املناهج؛ ولذلك رضيه هللا عز وجل لنا فقال سبحانه:
ذلِك ِ
الدين الْقيِم ول ِ
ـكن أ ْكثـر الن ِ
اس ال يـ ْعلمون[ يوسف ]40 :اإلسالم هو بناء ،ولكن من أين يبدأ هذا
البناء؟ إنه يبدأ من اإلنسان الفرد أوالً ،فهو يبنيه تربيةً وسلوكاً وعمالً ووعياً ..مث بعدها ينتقل اإلسالم إىل بناء
األسرة واجملتمع ..إىل أن ينتهي ببناء العامل كله ضمن قوانني شرع هللا احلنيف..
إذن :فاإلسالم هو وحدة متكاملة فيها أعمال الدنيا واآلخرة؛ فهو عمل يف الفكر والعقل ،وعمل يف
القلب والنفس ،وعمل يف اجلسم واجلوارح ،وعمل بال هلو أو بطالة أو لغو أو كسالة..
وهكذا يتبني لنا أن اإلسالم دين وسطية وتوازن يليق برسالة عامة خالدة تسري على هنجه البشرية كلها..
ومن األمثلة اليت تؤكد لنا وسطية هذا اإلسالم :نظرته املتوازنة إىل الدنيا واآلخرة بني من اعترب احلياة الدنيا
غايته حىت طغى وآثر احلياة الدنيا ونسي أن حيسب لآلخرة حساابً كما يف قصة فرعون حني قال :وَندى
فِرعون ِيف قـوِم ِه قال ي قـوِم أليس ِل م ْلك ِمصر وه ِذ ِه ْاأل ْهنار َْت ِري ِمن ْحت ِيت أفال تـب ِ
صرون[ الزخرف..]51 :
ْ
ْ
ْ ْ
ْ
ْ ْ
وبني من أقبل إىل اآلخرة رافضاً التعامل مع الدنيا هنائياً بل اعتربها شراً جيب الفرار منه..
مع أن النيب  قال( :الدنيا مزرعة اآلخرة) فهي إذن ليست داراً تستحق االزدراء والكره ،وال داراً تستحق
أن يتشبث اإلنسان هبا ،بل هي مزرعة حلياة أخرى..
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واإلنسان بطبيعته اليت خلقه هللا عليها مييل إىل التمتع والعمل مبا حوله مما خلقه هللا عز وجل حوله من
متاع األرض كما مييل إىل معرفة اخلالق سبحانه وتعاىل وعبادته..
واإلسالم مل حيرم هذا اإلنسان من االستمتاع مبا خلق هللا تعاىل من الطيبات والرزق ،بل على العكس أابح
له ذلك بشرط االعتدال – ودعاه إىل العمل يف الدنيا على أن تكون وجهته يف هذا السعي واالستمتاع هي
اآلخرة؛ واملسلم احلق يطبِق ما جاء به اإلسالم ابعتدال واتزان ،فال يوغل يف جانب ويهمل جانب؛ فال يلزم
املسجد مثاالً اتركاً جانب العمل للحياة لكسب الرزق إذ أن املسلم متعبد ابلليل فارس ابلنهار ،زاهد يف الدنيا
بقلبه عامل هلا بقالبه...
 وإذا حصل العمل بباعث النية ،والنية والعمل هبما متام العبادة ،ومن عرف حقيقة النية وعلم أهنا روحالعمل فال يتعب نفسه بعمل ال روح فيه.
وحيقق ذلك :أن املباح قد يصري أفضل من العبادة إذا حضرت فيه نية ،فمن له نية يف األكل والشرب
ليقوى على العبادة ،وليس تنبعث له نية الصوم يف احلال ما ألكل أوىل له ،ومن غلبه النُّعاس أثناء عبادته وعلم
أنه لو َنم قليالً لقوي على العبادة فالنوم أفضل له – وكل ذلك جيب أن يكون ابعتدال – وهذه النية معناها:
إرادة وجه هللا تعاىل ابلعمل املراد...
 أما تلك احلال اليت يصفها احلارث رضي هللا عنه يف نفسه لرسول هللا  عندما قال له( :عزمت نفسيعن الدنيا) أي عن كل ما سوى هللا تعاىل؛ فليس املقصود ابلعزوف عن الشيء االبتعاد عنه ونفض اليد منه؛
فالدنيا إذ تعزف نفس املؤمن عنها ،معىن ذلك :أهنا تبتعد عن مكان احلب واالهتمام من نفسه ،ولكنه يظل
يستخدمها فيما قضى هللا أن تستخدم فيه :يبين الدار ،ويضع فيها األاثث ،وميشي يف مناكب األرض حبثاً عن
الرزق له وألهله ،يتعب فيأوي إىل أسباب الراحة ،وينعس فيوفر لنفسه ما ييسر له طيب الرقاد ،ولكنه ال يكون
مشدوداً برغائبه وعواطفه واهتماماته خالل ذلك كله إال إىل هللا ،فال تكون دنياه اليت يتعامل معها حينئذ إال
كاحلذاء إذ ينتعله اإلنسان يتقي به وحل الطريق وأشواكه وأقذاره ،فهذا هو الزهد يف الدنيا ،وعلى هذا املعىن
رىب رسول هللا  أصحابه :أن تكون أفئدهتم مطهرة من حب الدنيا بكل مظاهرها املتنوعة ،وال عليهم بعد
ذلك أن ميارسوها ويستخدموها لكل من مصاحل الدنيا واآلخرة وما أوتِيتم ِمن ش ْيء فمتاع ا ْحلي ِاة ُّ
الدنْـيا
وِزينـتـها وما ِعند ِ
الل خ ْرير وأبْـقى أفال تـ ْع ِقلون[ القصص..]60 :
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 تعالوا ننظر إىل قول النيب عليه الصالة والسالم ومسلكه الرتبوي يف هذا وقد دخل السوق مرة ،والناسمكتنفون به مييناً ومشاالً ،فمر جبدي ميت ،فتناول أبذنه مث قال( :أيُّكم حيب أن هذا له بدرهم؟ فقالوا :ما حنب
أنه لنا بشيء ،وما نصنع به؟ فقال« :وهللا للدنيا أهون على هللا من هذا عليكم) /رواه مسلم./
 ولننظر إىل قوله  وهو يركز على توجه القلب إىل الدنيا ابحلرص واحلب( :ما ذئبان ضارين جائعانابات يف زريبة غنم أغفاهلا أهلها يفرتسان وأيكالن أبسرع فيها فساداً من حب املال والشرف يف دين املرء املسلم)
/رواه الرتمذي./
 وكذلك ملا رأى عليه الصالة والسالم من بعض الصحابة إفراطاً يف التعبد والقيام والصيام على حساباجلسم واألهل واجملتمع ،قال عليه الصالة والسالم( :إن لزوجك عليك حقاً ،ولزورك عليك حقاً ،وجلسدك
عليك حقاً ،فأعط كل ذي حق حقه).
ولقد فعلت هذه الرتبية فعلها الكبري يف نفوس الصحابة والرعيل األول من املسلمني فطهرت أفئدهتم من
التعلق مبا سوى هللا عز وجل ،وملا اندلعت عليهم الدنيا بعد ذلك من شىت اجلهات وعلى أعقاب الفتوحات
سخروها إلقامة اجملتمع اإلسالمي كما يسخر اخلادم املهني ،متحررين من سلطاهنا مرتفعني فوق ِ
ألقها
وإغراءاهتا..
 فإذا أقبل هذا الزاهد إىل هللا بعبادة أو طاعة ما فإهنا مهما كانت قليلة وصغرية فإهنا ال ترتفع إىل هللا إالوهي كثرية وكبرية...
 إن ركعتني يركعهما هذا الذي صفا قلبه من االنشغال مبا سوى هللا تنقالنه من دنيا الناس إىل شهود هللاعز وجل؛ وهكذا تغدو العبادات والقرابت اليت يوفق إليها صاحب هذا القلب اإلنساين ال جمرد غذاء يقوى
ويرتعرع عليه ،بل مصدر سكره ومبعث نشوته؛ إذا يزداد بذلك إقباالً على هللا عز وجل..
 أما القلب الراغب ابلدنيا والذي حتول حبه الفطري السابق هلل إىل حب الشهوات واألهواء ،وتعلقابملال ومجعه ،أو ابلرائسة واجملد أو ابلزخارف واملبتغيات األرضية اليت يتنافس عليها املولعون بكل ما عدا هللا من
املتع العاجلة اليت هتفو إليها النفس وصاحب هذا القلب البد أن خيضع لسلطانه ويتحرك حتت قيادته ،فيكد
ويتعب ويذهب وجييء وينشط ليالً وهناراً يف سبيل حتصيل ما يهفو إليه فؤاده من متطلبات الدنيا؛ فإن حتققت
انصرف إليها القلب منتشياً هبا ..وإنه مل تتحقق اضطرب القلب ووقع من جراء ذلك يف هم واصب؛ فهو يف
كال احلالني منصرف إىل دنياه متطوح منها يف مشاعر من سكر التنعم هبا أو أمل اللحاق ورائها واألسف
عليها ..إنه حقاً كما قال هللا تعاىل عنه :ولو ِشْئـنا لرفـعناه ِهبا ول ِ
ـكنه أ ْخلد إِىل األ ْر ِ
ض واتـبع هواه فمثـله كمث ِل
ْ
ْ
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الْك ْل ِ
ث أ ْو ت ْرتْكه يـ ْلهث ذلِك مثل الْق ْوِم ال ِذين كذبواْ ِِبيتِنا فاقْص ِ
ص الْقصص لعله ْم
ب إِن ْحت ِم ْل علْي ِه يـ ْله ْ
يـتـفكرون[ األعراف.]176 :
فما قيمة الطاعات اليت يقبل هبا صاحب هذا القلب إىل هللا عز وجل؟ وقلبه معزول عن ذلك كله،
ومشغول مبا قد حشي فيه وتعلق به من اآلمال واآلالم الدنيوية املتنوعة ،والشأن يف صاحب هذا القلب أن
يعيش يف أحسن أحواله مزدوج الكيان والشخصية يؤدي حركات الصالة جبسده وأعضائه ،وقلبه منصرف إىل
ختطيط السبل املوصلة آلماله الدنيوية..؛ فهذه الطاعة مهما كربت يف حجمها ،أو زادت وكثرت يف ك ِمها ال
تصل إىل هللا إال متضائلة صغرية ،ولعلها ال تصل إليه بل تذوب وتنتهي يف مرقاة الصعود إليه إذ يذيبها أو
ميزقها قانون "إن هللا تعاىل طيب ال يقبل إال طيباً..
 وهكذا جيب أن نعلم إذن – كما ذكرَن إن التعلق ابهلل عز وجل من دون سائر األعراض الزائلة اليستدعي اإلعراض عن التعامل معها ،والصوم عن التمتع هبا ،فإن الكرمي الذي بسط للناس مائدة عطائه
وإكرامه ال يرضيه منهم إعراضهم عنها ،وال معىن الستغنائهم به عنها؛ إذن ملا كان للكرم معىن مييزه عن
اإلمساك والشح .أمل نتأمل قول عز وجل :لق ْد كان لِسبإ ِيف مسكنِ ِهم آيةر جنـت ِ
ان عن ميِني وِمشال كلوا ِمن ِرْزِق
ْ ْ
ور[ سبأ]15 :
ربِك ْم وا ْشكروا له بـ ْلدةر طيِبةر ورب غف ر
– وقوله سبحانه :قل من حرم ِزينة ِ
الل ال ِيت أخرج لِعِب ِاد ِه والْطيِب ِ
ات ِمن ِ
الرْزِق ق ْل ِهي لِل ِذين آمنواْ ِيف
ْ
ْ ْ
الدنْـيا خالِصةً يـوم الْ ِقيام ِة كذلِك نـف ِ
ا ْحلي ِاة ُّ
صل اآلي ِت لِق ْوم يـ ْعلمون[ األعراف..]32 :
ْ
ولكن املطلوب من العبد اململوك َتاه ربه الذي ال شريك له يف ربوبيته ومالكيته له ،أن يعلم مستيقناً أنه
هو ال غريه مسبب األسباب كلها؛ وذلك هو حال املؤمن حقاً بربه واملوقن بوحدانيته :جيلس على مائدة
الرمحن ،ويتناول منها ما لذ وطاب وكلما متتع منها مبزيد ازداد تعلقاً ابهلل ،وازداد حباً وشكراً له ،ذلك ألنه
املتفضل واملعطي واملسبِب و ِ
يتعامل مع النعم ويتمتع هبا ولكنه ال يرى إال املنعم ِ
املسخر..
وكما يقول ابن عطاء هللا السكندري" :ما العارف من إذا أشار وجد احلق أقرب إليه من إشارته ،بل
العارف من ال إشارة له لفنائه يف وجوده ،وانطوائه يف شهوده"...
أي :أن العارف هو من بلغ يف توحيده هلل وثقته ابهلل وتوكله على هللا وتفويضه إىل هللا درجةً تغىن فيها
إرادته فيما يريده هللا وتنطوي فيها األسباب حتت سلطان هللا ..وليس معىن ذلك :ما قد يتومهه الناس من أن
وتنبت عالقته ابآلخرين ،بل يتعامل معها ومعهم كسائر الناس ،وتظل
العارف ينقطع عندئذ عن الناس ابلدنياُّ ،
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عالقته هبم كما كانت ،ولكنه إذ يتعامل الدنيا وأسباهبا ال يرى نفسه إال مع هللا؛ ويعرب عن هذا كله خري تعبري
قول سيدَن أبو بكر الصديق عن نفسه" :ما رأيت شيئاً إال ورأيت هللا معه وقبله وبعده"..
– كما يعرب عنه قول اإلمام الفخر الرازي رمحه هللا تعاىل" :كن ظاهراً مع اخللق ابطناً مع اخلالق" ..وهذه
هي أعلى درجات السلوك إىل هللا بعد النبوة.
– وقد كانت الصفوة من أصحاب رسول هللا  يتبوؤن هذه املرتبة..؛ فكانوا يستنبطون أسرار التوحيد
من وقائع الكون وأحداثه (كما أشار إىل ذلك ابن عطاء السكندري يف حكمته) ،بل استسلموا يف كل تقلباهتم
وأطوارهم إلرادة هللا تعاىل ،وكان رضا هللا تعاىل هو حمور سلوكاهتم وأنشطتهم كلها ،حىت كانوا منصرفني كلياً إىل
هللا تعاىل من دون اخلالئق أمجع..
 أما إذا مسعنا من يعرتض على هذا الكالم ويقول :أن هذا الكالم يتعارض مع ما حتدثنا عنه من أنالدين إمنا جاء لربط الدنيا واآلخرة ،مستشهداً بقوله تعاىل :وابـت ِغ فِيما آاتك الل الدار ْاآل ِخرة وال تنس ن ِ
صيبك
ْ
الدنْـيا وأ ْح ِسن كما أ ْحسن الل إِلْيك وال تـْب ِغ الْفساد ِيف ْاأل ْر ِ
ِمن ُّ
ب الْم ْف ِس ِدين[ القصص:
ض إِن الل ال ِحي ُّ
 ]77أو يقول :ال ريب أن من ميضي حياته غافالً عن الدنيا وشؤوهنا ال يستطيع أن يعمرها وال أن ينال نصيبه
منها ..فسيكون جوابنا له :أننا نتساءل أفال أيكل هؤالء الرابنيون العارفون إذا جاعوا؟ أو ال يشربون إذا ظمئوا؟
أو ال يتجملون ابملالبس؟ أو ال أيوون إىل املساكن؟!!...
إذا فهم يتعاملون مع الدنيا على الرغم من ذهوهلم عنها؛ إذ ليس املراد بغفلتهم أو ذهوهلم عنها عدم
شعورهم هبا درجة أهنم ال يدركون سبيالً للتعامل معها ..لو كان األمر كذلك ملا أكلوا وملا شربوا وملا َتملوا
مبلبس وملا سكنوا مسكن..؛ إمنا صغرت يف أعينهم النشغال أفئدهتم عنها مبحبة هللا وتعظيمه ،فإذا تلقوا من هللا
األمر أبن يعمروا األرض اليت يعيشوا فوقها ،وأبن يتعاملوا مع الدنيا اليت ميرون هبا لبوا نداء هللا وانصرفوا إىل ما
قد أمرهم به ،وهم يف حالة شهود مع هللا من خالل تنفيذ أوامره وتطبيق تعاليمه..
 وهذا الذي نقوله ينطبق على سرية سيد العارفني رسول هللا حممد  ،وعلى حال أصحابه الذين هنجواهنجه واتبعوا سريته ..ال شك أهنم عمروا األرض ،وتعاملوا مع الدنيا فصنعوا ،وزرعوا ،واتجروا ،وتعلموا،
متر خالل ذلك كله أبعلى درجات العبودية هلل ،وأنشطتهم مألى بتسبيح هللا وتوحيده
وعلموا ..ولكن قلوهبم ُّ
وحتميده..
 فإذا سلك العبد هذا النهج يكون قد مجع بني دنياه وآخرته حتت ميزان اإلسالم الذي شرعه هللا عزوجل لنا..
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موقف اإلسالم من الدنيا واآلخرة

أمساء رمضان

فإحدى كفيت امليزان تدعو إىل الزهد واإلعراض عن الدنيا ..واألخرى تدعوا إىل العمل والكفاح يف سبيل
العيش احلالل..
وهذا رسول هللا  يقول( :من أمسى كاالً من عمل يديه أمسى مغفوراً له) /اجلامع الصغري - /ويقول
عليه الصالة والسالم أيضاً( :إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة ،فإن استطاع أن ال يقوم حىت يغرسها
فليفعل) /مسند اإلمام أمحد./
 وهكذا يتبني لنا أن طريق اآلخرة هو طريق الدنيا ال افرتاق بينهما ،إمنا هو طريق واحد أوله يف الدنياوآخره يف اآلخرة ..ال فرق فيه بني العمل والعبادة...
ِ
ت لِغد واتـقوا الل إِن الل خبِرير ِمبا
س ما قدم ْ
 قال هللا تعاىل :ي أيـُّها الذين آمنوا اتـقوا الل ولْتنظ ْر نـ ْف رتـ ْعملون[ احلشر.]18 :
 نسألك اللهم أن ال َتعل الدنيا أكرب مهنا وال مبلغ علمنا وال تسلط علينا بذنوبنا من ال خيافك واليرمحنا...
اللهم اجعلنا ممن سلكوا طريق الصواب فلم يرتكوا دنياهم آلخرهتم ،ومل يرتكوا آخرهتم لدنياهم ،بل أحسنوا
السعي لكل منهما فآتيتهم حسن ثواب الدنيا وحسن ثواب اآلخرة ..إنك أكرم املسؤولني..
واحلمد هلل رب العاملني..
املراجع:
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شرح احلكم العطائية للدكتور حممد سعيد رمضان البوطي.
األخالق اإلسالمية للناشئة للدكتور حممد خري فاطمة.
وأنيبوا إىل ربكم وأسلموا له ..مجع وتصنيف العالمة حممد أبو اليسر عابدين
رمحه هللا تعاىل.
إن الدين عند هللا اإلسالم ملؤلفه :راتب أمحد عبد الواحد.
-
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