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أين حنن من سلم األولوايت

أين نحن من سلم األولويات؟!
الدكتور محمود رمضان البوطي

ميز هللا عز وجل اإلنسان وكرمه إذ منحه العقل؛ وجعله مناط التكليف وأساس التفكري واالختيار.
ومبوجب نعمة العقل ابت اإلنسان مدركا ملا يفيده وملا يضره ،ما الذي ينبغي أن يقدمه وما الذي
ينبغي يؤخره؛ يرتب واجباته حسب األوىل ،ويربم قراراته حسب األهم .كل ذلك وفق مبدأ مراعاة
سلم األولوايت.
ومن اآلايت اليت أشار هللا عز وجل هبا إىل هذا املبدأ .قوله سبحانه( :وما خلقت اْلن واإلنس
إال لي عبدون * ما أريد من هم من رزق وما أريد أن يطعمون * إن اّلل هو الرزاق ذو القوة المتي).
ففي هذه اآلية طالب هللا عز وجل الثقلي بعبادته ،وأخربهم أنه كفيلهم ابلرزق .وأكد على ذلك
مرة أخرى يف قوله( :ويف السماء رزقكم وما توعدون * ف ورب السماء واألرض إنه َلق مثل ما أنكم
تنطقون) .وبناء عليه ،صار من املفروض مبن آمن ابهلل عز وجل أن يصرف مهه إىل العبادة أوال ،مث
يسعى إىل الرزق ابلشكل الذي يرضي هللا عز وجل اثنيا.
لكن عندما متعن النظر يف أحوال كثري من املسلمي فماذا جتد؟
جتد أن جلهم أرهق نفسه وصرف جهده وأرق فكره وأنفق وقته يف سبيل حتصيل ما قد ضمنه
هللا عز وجل ،وأما ما قد طالبه هللا عز وجل به فلم يعريه االهتمام الالئق.
ال جتده حامدا شاكرا ،وإمنا متذمرا انكرا ،قد جعل فقره نصب عينيه ،وابت خائفا من الفاقة،
قلقا على رزق الغد وما بعد الغد ،صدع رؤوسنا وهو حيدثنا عن الغالء والفقر ،وليت أنه ذكران
بتقصريان أبداء ما قد طالبنا هللا عز وجل بقدر ما حيدثنا عن الغالء والفقر .والنيب صلى هللا عليه
وسلم فيما رواه أمحد وابن ماجه واَلاكم يقول( :من كانت الدنيا مهه شتت هللا مشله ،وجعل فقره
نصب عينيه ،ومل أيته من الدنيا إال ما كتب له .) ..
ومثله من يؤدي الفريضة آخر وقتها ألنه مشغول بعمله؛ قدم الرزق على العبادة.
ومثله من هجر كتاب هللا ألن مهوم التجارة قد استنفذت وقته.
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ومثله من ال يقوى على القيام لصالة الفجر ألن أعمال بياض النهار قد أضنت جسده ..
الكل منكب على عمله حرصا على الرزق الذي ضمنه هللا عز وجل ،وتقصريا ابلعبادة اليت طالبنا
هللا عز وجل هبا  ...وأمثلة كثرية ال حصر هلا.
وقد أثىن هللا تعاىل على الذين فقهو مبدأ مراعاة سلم األولوايت وطبقوه فقال( :يف ب يوت أذن
اّلل أن ت رفع ويذكر فيها اْسه يسبح له فيها ابلغدو واآلصال) .ومن هم هؤالء؟ ما عالمتهم؟
هم (رجال ال ت لهيهم جتارة وال ب يع عن ذكر اّلل وإقام الصالة وإيتاء الزكاة ۙ َيافون ي وما ت ت قلب
فيه القلوب واألبصار * ليجزي هم اّلل أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله) يعطون كل ذي حق حقه
من جهودهم وأوقاهتم وفق سلم األولوايت ،فال تصدهم جتاراهتم وال تلهيهم أسواقهم عن املهمة اليت
أقامهم هللا عليها.
ولو أن العبد كان يسعى إىل حتصيل الرزق طمعا مبرضاة هللا ،لكان هذا الدافع ذاته هو ما يسوقه
إىل تقدمي حضور اْلماعات وجعلها من األولوايت.
وصدق سيدي ابن عطاء هللا عندما قال :اجتهادك فيما ضمن لك ،تقصريك فيما طلب منك،
دليل على انطماس البصرية منك.
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