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 (ما بين الدنيا والآخرة ة)المقابل

 قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

وأشار حيىي ]بن سعيد[ ابلسبابة  –) ما الدنيا يف اآلخرة، إال مثُل ما جيعل أحدكم إصبعه هذه  -
 ب فناء الدنيا[مسلم/يف اجلنة/اب]يف اليم، فلينظر: مب يرجع ؟(  –

من  يعلق ابألصبعبقدر ما  هي مقابل اآلخرة،يف ن الدنيا واآلخرة، يتضح منها: أة بني الدنيا هذه مقابل
 البحر، وأن اآلخرة هو البحر كله.. فكم سيكون قدر الدنيا ؟.املاء، إذا أدخل يف 

 ؟.ة يف قوله: ) ما الدنيا( ما هو موضوع املقابللكن 

 ة يف الكمية )= املدة الزمنية(.أهي مقابل -

 الكيفية )= احلال(.ة يف أم مقابل -

 ة يف احلقيقة واملاهية )= املنزلة والشرف( ؟.أم مقابل -

بني الدنيا واآلخرة،  ة، لدينا وفرة يف النصوص، يف بيان العالقةضع أيدينا بدقة على موضوع املقابلحىت ن
 فلننظر فيها فيما يلي:

* * * 

 ة في الكمية )= المدة الزمنية(.مقابل -1

 رآن الكرمي جند آايت حتدد مدة الدنيا تقديرا، يقول هللا تعاىل: يف نصوص الق

 }كأهنم يوم يروهنا مل يلبثوا إال عيشة أو ضحاها{. -

 }كأهنم يوم يرون ما يوعدون مل يلبثوا إال ساعة من هنار..{. -

 }ويوم حيشرهم كأن مل يلبثوا إال ساعة من النهار يتعارفون بينهم{. -

 أو ضحاها.. ساعة من هنار.. ساعة من النهار يتعارفون بينهم. األزمنة املذكورة هي: عشية 

أكثر من ساعة من هنار، وساعة التعارف أقل من مطلق قد يكون و  قد يكون ساعة،العشي أو الضحى 
الساعة.. وهكذا ختتلف صيغ التعبري عن املدة، وليس فيها نسخ، بل ألجل التقليل، كأنك تقول: هي 



 27من  4صفحة 
 

بل أقل.. أو تقول: هو يوم.. هو هنار.. هو ضحى.. فأنت يف كل ذلك  ساعة، ال بل دون ذلك، ال
 صادق؛ ألهنا مجيعها تطلق ويراد هبا وقتا قصريا. 

 ومقصوده التأثري يف السامع والقارئ:

 إذا عرف أن الدنيا بكماهلا ال تعدو قدر عشية أو ضحاها، راعه وأيقظ قلبه. 

 الفكر. فإذا علم أهنا دون ذلك، جتدد عنده الرهبة و 

 فإذا علم أهنا دون ذلك، زهد وأانب ووقر يف قلبه اإلقبال على اآلخرة. 

فكيف بزمن كله من أوله إىل آخره، بكل ما فيه وما حيتويه، إمنا يقدر مبدة ما يقابل فيها اإلنسان آخر، 
 . ؟ فيتعرف إليه، ويعرفه بنفسه، مث ميضي هذا يف سبيله، وهذا يف سبيله

 بيان مدة بقاء الدنيا مقابل اآلخرة.يف  ،هذا فال موعظة أبلغ من

فاآلايت قدرت عمر الدنيا يف اآلخرة، هبذه اللحظة اليسرية من الدنيا.. هذه اللحظة تقدر عندان آبالف 
 السنني، على ما روي، فكيف ابآلخرة اليت ال تقدر بزمن.. هي ال هناية هلا ؟.

، أما اآلخرة اية، كذلك مثاهلا املاء يعلق ابألصبع مث جيففاملثال مشابه ال مماثل مطابق؛ إذ الدنيا هلا هن
 ، وال يلزم يف األمثلة التطابق؛ ألهنا تضرب للتقريب.مثاهلا البحر فله هناية وحد  فال هناية هلا، و 

ة هنا هو يف: املدة )=الكمية(. وقد ثبت فيها فضل اآلخرة، وبذلك ميكن خنلص إىل أن موضوع املقابل
 فيكون املعىن على ما يلي: تفسري األثر به،

الآخرة، إلا مثل ما يجعل أحدكم  مقابل مدة بقاء الدنيا في مدة بقاءما 

 يرجع. فلينظر بم .إصبعه في اليم

 فما يعلق ابإلصبع من ماء ال يبقى زمنا، بل يزول سريعا، وماء البحر يبقى أزماان فال يزول.

* * * 

 .ة في الكيفية )= الحال(مقابل -2



 27من  5صفحة 
 

 حال الدنيا يف آايت عديدة، يف سورة يونس، الكهف، الزمر، احلديد، خنتار قوله تعاىل:جاء وصف 

}اعلموا أمنا احلياة الدنيا لعب وهلو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر يف األموال واألوالد، كمثل غيث  -
أعجب الكفار نباته مث يهيج فرتاه مصفرا مث يكون حطاما ويف اآلخرة عذاب شديد ومغفرة من 

  ورضوان وما احلياة الدنيا إال متاع الغرور{.هللا

نبات اهتز هذه هي الدنيا ابختصار: لعب، وهلٌو، وزينة، وتفاخر، وتكاثر يف األموال واألوالد. مثلها ك
ورىب، وأرض ازينت بكل زينة وزخرف، بعد ما أصاهبا املطر، مث قل املطر، فاصفر  الزرع، فكان حطاما، 

 ، أو اجتاحته عاصفة أو إعصار، فصار حصيدا. مث هشيما تذروه الرايح

هكذا هي الدنيا يف حاهلا؛ تقلبها أبهلها، وتبدهلا من السعة إىل الضيق، ومن السرور إىل األحزان.. 
 واآلخرة غري ذلك للمؤمن، ال تتغري وال تنقص، بل تزيد من حسن إىل أحسن. إال الكافر.

 [2956]مسلم/الزهد والرقاقن، وجنة الكافر(.قال صلى هللا عليه وسلم: )الدنيا سجن املؤم -

يربو ويهتز، حىت يصفر حيتاج إىل  ويتضمن املدة أيضا؛ فالزرع من حنية هنا: احلال. موضوع املقابل
 بضعة أشهر ال تزيد، فأين عمره هذا من عمر الدنيا، الذي هو آالف السنني ؟.

م الدنيا وتغريها على أهلها. وبه يكون تفسري ، هو: سرعة زوال نعيهوالربط بني احلال واملدة هنا مقصود
 األثر به على ما يلي: 

نعيمها على أهلها، في مقابل بقاء  ها  وزوالما حال الدنيا، في سرعة تغير 

وثبات نعيم الآخرة، إلا كما يجعل أحدكم إصبعه في اليم، فلينظر بم يرجع 

 ؟.

 .يتغري ابق السريعا، وماء البحر يتغري فما يعلق ابإلصبع من اليم 

* * * 

 نوع آخر من املقارنة يف احلال، قال صلى هللا عليه وسلم:

)موضع سوط يف اجلنة خري من الدنيا وما فيها، ولغدوة يف سبيل هللا أو روحة خري من الدنيا  -
 [ابب: مثل الدنيا واآلخرة /وما فيها(. ]البخاري/الرقاق
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فلو مجع ابحلساب لكان جمموع مساحته مربع  قدر موضع السوط: خط طويل يف األرض، ال عرض له.
صغري ال يتجاوز سنتيمرتات. فهذه كيفية الدنيا يف اآلخرة، ختتزل مجيع ما فيها من جنات، وأهنار، 
وزخرف، ومباهج، ورفاهية، وترف. يف مساحة صغرية جدا، ال تكاد ترى ابلنظر إىل جنة عرضها 

 السموات واألرض. قال تعاىل:

 رضها السموات واألرض أعدت للمتقني{.مغفرة من ربكم وجنة عوسارعوا إىل } -

 وهبذا ميكن أن يفسر األثر كما يلي: 

ما جنات، وزخرف، ومباهج، ونعيم الدنيا في مقابل نعيم الآخرة، إلا مثل ما 

 يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بم يرجع ؟.

 املاء، مقابل مياه البحر الذي ال حد هلا.فما يعلق يف اإلصبع شيء يسري من هذه النعمة، الذي هو 

* * * 

والغدوة تكون أول النهار، والروحة آخرها، فزمن كقدر هذا الزمن يف سبيل هللا، خري من الدنيا مبا فيها، 
لو فرضت الدنيا كلها خالية من أي عمل صاحل، سوى هذا العمل: الغدوة أو الروحة يف سبيل هللا 

 قيمة هلا من دون عمل صاحل، قال صلى هللا عليه وسلم: تعاىل. ذلك ألن الدنيا ال 

 [14، إال ذكر هللا وما وااله، وعامل ومتعلم( ]الرتمذي/الزهد/)الدنيا ملعونة ملعون ما فيها -

 هو من اآلخرة؛ ألن ثوابه وجزاءه يف اآلخرة، فحصلت املقارنة بينهما، فمعىن األثر:والعمل الصاحل 

، في مقابل عمل واحد صالح من أعمال كلها للدنيا ما أعمال الدنيا، إذا خلصت

 يجعل أحدكم إصبعه في اليم، فلينظر: بم يرجع ؟. الآخرة، إلا مثل ما

 فكافة األعمال الدنيوية، هي يف املثال كما يعلق يف اإلصبع من البحر، وآحاد العمل الصاحل كالبحر.

 هباءا منثورا{.قال هللا تعاىل: }وقدمنا إىل ما عملوا من عمل فجعلناه  -

من تصدق بعْدل مترة من كسب طيب، وال يقبل هللا إال الطيب، وقال صلى هللا عليه وسلم: ) -
 (.وإن هللا يتقبلها بيمينه، مث يربيها لصاحبها، كما يريب أحدكم فَ ُلوَّه، حىت تكون مثل اجلبل

 البخاري/الزكاة/ابب ال يقبل إال من كسب طيب[]
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* * * 

 الحقيقة )= الشرف والمنزلة(ة في مقابل -3

 يف النصوص النبوية بيان ملنزلة الدنيا عند هللا تعاىل:

عن جابر بن عبد هللا أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مر ابلسوق، داخال من بعض العوايل،  -
أن هذه له والناس كنفتيه، فمر  جبدي ميت أسك، فتناوله وأخذه أبذنه، مث قال: )أيكم حيب 

أنه لنا بشيء، ما نصنع به ؟، إنه لو كان حيا، كان عيبا فيه أنه  قالوا: ما حنب بدرهم ؟،
 [2957أسك. قال: فو هللا للدنيا أهون على هللا من هذا عليكم(. ]مسلم/الزهد 

يقول النيب صلى هللا عليه وسلم: )لو كانت الدنيا تعدل عند هللا جناح بعوضة، ما سقى الكافر  -
 الزهد/ ما جاء يف هوان الدنيا[ منها شربة(. ]الرتمذي/

 [14)الدنيا ملعونة ملعون ما فيها، إال ذكر هللا وما وااله، وعامل ومتعلم( ]الرتمذي/الزهد/ -

 السؤال الوارد هنا: مل هكذا هي الدنيا عند هللا تعاىل ؟.

شر، : الظلمة، والاجلواب يتضح، من مالحظة ما عليه حال الدنيا يف األصل: أن الذي يطغى عليها
 بدليل أن أكثر أهلها ليسوا على اإلميان، قال تعاىل:والكفر. وعكسها: النور، واخلري، واإلميان قليل، 

 آمن معه إال قليل{، عن قوم نوح. وما } -

 }وقليل من عبادي الشكور{، يف قصة داود وسليمان. -

 }إال الذين آمنوا وعملوا الصاحلات وقليل ما هم{،  يف قصة داود. -

 ناس ولو حرصت مبؤمنني{، خطاب لنبينا حممد صلى هللا عليه وسلم.}وما أكثر ال -

 }وإن تطع أكثر من يف األرض يضلوك عن سبيل هللا..{، كذلك. -

 }يوم نقول جلهنم هل امتألت وتقول هل من مزيد{، دليل على كثرة أهل النار. -

 وبعث النار، كما يف األثر، من ألف ينجو واحد، والبقية هالكون..
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الشر عليها يطغى، وهللا ال حيب الفساد، وال الظلم، وال الكفر؛ ألجل هذا   الدنيا هكذا؛كانت فلما  
، ال يشرتى حيا، دع ك  سَ كانت ال تزن عند هللا جناح بعوضة، وهي أهون على هللا من جدي ميت أَ 

 عنك أن يشرتى ميتا.

مبلكه، وعظمته، وحكمته، هذه األحوال منتفية عن اآلخرة، فهي دار رضوان هللا تعاىل، وفيها يتجلى 
 على التمام والكمال، وقد كان الناس ال يعرفون منها إال القليل، قال تعاىل:

 }يوم هم ابرزون ال خيفى على هللا منهم شيء، ملن امللك اليوم ؟، هلل الواحد القهار{. -

 }وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا يف أصحاب السعري{. -

العرش يسبحون حبمد رهبم وقضي بينهم ابحلق وقيل احلمدهلل  }وترى املالئكة حافني من حول -
 رب العاملني{، يقوهلا املؤمنون والكافرون.

يف الدنيا أعطى هللا عباده تصرفا وملكا واختيار، وطاعة ومعصية، ففيها ما حيب وما ال حيب، وكلها 
 .خالصة وحمبتهحتت مشيئته، أما يف اآلخرة فكلها هلل تعاىل ظاهرا وابطنا، فيها مشيئته 

 وعليه فيمكن ترمجة األثر مبا يلي:

الآخرة، إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في  مقابل منزلة  ما منزلة الدنيا

 اليم، فلينظر بم يرجع ؟.

* * * 

 )نتائج المقابلة(

 فما يعلق ابألصبع من ماء البحر شيء ال يذكر، فال قدر له وال قيمة، مقابل قدر وقيمة البحر.

 الذي يعلق ابإلصبع من اليم: ال شي.القدر  -

 جناح البعوضة: ال شيء. -

 اجلدي األسك امليت: ال شيء. -

 كل هذه هي الدنيا.
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 أجزاء الشيء ثالثة: حقيقته ماهيته، وكيفيته، وكميته. 

 ، كاملاء على اإلصبع.يذكر مقابل اآلخرة ال شيء ،مجيعها وجمموعها الدنيا حقيقة، وكيفية، وكميةو 

تقابل اآلخرة يف شيء، إال يف شيء واحد، تكرم هللا به على عباده، على جهة الفضل فالدنيا ال 
، مقابلة الثمن للسلعة، أي جعل اجلنة من اآلخرة ؛ إذ جعل الدنيا مقابل اآلخرةواإلنعام، ال االستحقاق

 كانت مثنا للجنة:  ، ابلعمل الصاحل،إذا بذلت هلل وحده سلعة، والدنيا مثناً.

 اشرتى من املؤمنني أنفسهم وأمواهلم أبن هلم اجلنة..{.}إن هللا  -

 }فليقاتل يف سبيل هللا الذين يشرون احلياة الدنيا ابآلخرة..{. -

]الرتمذي/صفة  قال صلى هللا عليه وسلم: )أال إن سلعة هللا غالية، أال إن سلعة هللا هي اجلنة( -
 .القيامة/ابب من خاف أدجل[

 لم: به يصح قوله صلى هللا عليه وسو 

. قالوا: وال أنت اي رسول هللا!، قال: وال أان إال أن يتغمدين دخل أحدا منكم عمُله اجلنة)لن يُ  -
 .]البخاري/املرضى/ابب متين املريض املوت[ (بفضل منه ورمحةهللا 

 ، مقابل جنة ال هناية ملدهتا، وال هناية لثواهبا ؟.وقدره فأين العمل يف مدته

 لعمل مقابلة عوض كاألجر، بل هو سبب، قال تعاىل:فصح أن اجلنة ليست مقابل ا

 ادخلوا اجلنة مبا كنتم تعملون{.} -

عشرة أمثال ما مللك من فأدىن أهل اجلنة منزلة، هو آخرهم دخوال، وآخر الناس خروجا من النار، له 
  ر، وله هذا؛ ألنه مات على العمل الصاحل..ملوك األرض.. فهذا من أهل الكبائ

 مقابل ثواب هللا تعاىل له ؟.فما مقدار عمله 

أمر آخر، هو: أن الذي عمل الصاحلات، إمنا عملها لنفسه، فال يضر هللا مبعصيته، وال ينفعه بطاعته، 
 فكان ثواب هللا له فضال وكرما، فلو منعه منها مل يكن ظاملا؛ ألن امللك كله له:
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 ا نفعي فتنفعوين. ايعبادي!،قال تعاىل: )اي عبادي! إنكم لن تبلغوا ضري فتضروين، ولن تبلغو  -
لو أن أولكم وآخركم، وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم، ما زاد ذلك يف 
ملكي شيئا، اي عبادي!، لو أن أولكم وآخركم، وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل 

مث أوفيها إمنا هي أعمالكم أحصيها لكم، واحد، ما نقص ذلك من ملكي شيئا، اي عبادي!، 
جد غري ذلك، فال يلومن إال نفسه( ]مسلم/الرب إايكم، فمن وجد خريا، فليحمد هللا، ومن و 

 والصلة/ ابب حتري الظلم[

أرضه، لعذهبم وهو غري ظامل أهل وقال صلى هللا عليه وسلم: ) لو أن هللا عذب أهل مسواته و  -
 [2/930يح اجلامع الصغري ]أمحد/صح هلم، ولو رمحهم لكانت رمحته خريا هلم من أعماهلم(

 وإن ننسى، فلن ننسى: أنه لوال إعانة هللا تعاىل لعبده، ما قدر على فعل طاعة.

* * * 

بعد معرفة قدر الدنيا يف اآلخرة، ندرك مل زهد النيب صلى هللا عليه وسلم، وزه د أصحابه فيها، وخوفهم، 
 وحذرهم منها:

هللا عليه وسلم قال: )فإذا هو مضطجع  عن عمر بن اخلطاب أنه دخل على رسول هللا صلى -
على رمال حصري، ليس بينه وبينه فراش، قد أثر الرمال جبنبه، متكيء على وسادة من أدم، 
حشوها ليف..(، قال: )مث رفعت بصري يف بيته، فو هللا ما رأيت فيه شيئا يرد البصر، غري أََهَبة 

الروم وسع عليهم، وأعطوا الدنيا، وهم ال ثالثة، فقلت: ادع هللا فليوسع على أمتك، فإن فارس و 
يعبدون هللا. وكان متكئا، فقال: أو يف شك أنت اي ابن اخلطاب ؟، أولئك قوم عجلت هلم 

 طيباهتم يف احلياة الدنيا(، ]البخاري/املظامل/ابب:الغرفة والُعل ية املشرفة[

لم، وقد انم على رمال وعن عبد هللا بن مسعود قال: )دخلت على رسول هللا صلى هللا عليه وس -
حصري، وقد أثر يف جنبه، فقلنا: اي رسول هللا!، لو اختذان لك وطاء جتعله بينك وبني احلصري، 
يقيك منه ؟، فقال: مايل  وللدنيا، ما أان إال كراكب استظل حتت ظل شجرة، مث تركها وراح(، 

 [44]الرتمذي/الزهد/ابب 

خلفكم فيها، فناظر كيف تعملون؟، فاتقوا الدنيا، وقال: )إن الدنيا حلوة خضرة، وإن هللا مست -
 واتقوا النساء، فإن أول فتنة بين إسرائيل كانت يف النساء(، ]مسلم/الذكر/أهل اجلنة[
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وعن عقبة بن عامر أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خرج يوما، فصلى على أهل أحد صالته  -
، وأان شهيد عليكم، وإين وهللا ألنظر إىل على امليت، مث انصرف إىل املنرب، فقال: )إين فرطكم

حوضي اآلن، وإين قد أعطيت مفاتيح خزائن األرض، أو مفاتيح األرض، وإين وهللا ما أخاف 
عليكم أن تشركوا بعدي، ولكين أخاف عليكم أن تنافسوا فيها(، ]البخاري/الرقاق/ابب: ما 

 حيذر من زهرة احلياة الدنيا والتنافس فيها[.

حتت ظل شجرة، ليتجدد النشاط، مث ميضي يف الطريق  والراحة واملتاع فيها بقدر استظالل   احلياة سفر،
وقد اتبع الصحابة النهج النبوي يف التعامل مع الدنيا، وآاثرهم يف هذا كثرية جدا، ما من  خفيفا سريعا. 

املؤمنني أشهر ، وأمهات ةصحايب إال وله موقف حيكى، فزهد أيب بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، والعشر 
 من أن يذكر، فإمجاعهم منعقد على ترك تعظيم الدنيا، واإلقبال على اآلخرة.

"ارحتلت الدنيا مدبرة، وارحتلت اآلخرة مقبلة، ولكل بن أيب طالب رضي هللا عنه: قال علي  -
واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء اآلخرة، وال تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل وال 

 ساب، وغدا حساب وال عمل" ]البخاري/الرقاق/ ابب يف األمل وطوله[ح

 وبذلك حققوا أمرين اثنني، مها:

 .دموا ما قدم هللا، وأخروا ما أخر هللاأوال: ق

 اثنيا: غريوا وجه العامل إىل اإلميان ابهلل العظيم.

 تعاىل، وتقدميهم ما قدمه هللا، أما أهنم غريوا العامل، فهذا ال مرية فيه، وأما أن ذلك كان إبمياهنم ابهلل
وأتخريهم ما أخره هللا، فهذا أيضا معلوم؛ ألهنم كانوا كذلك، فهذا حاهلم ملا كانوا ينشرون اإلسالم يف 
األرض شرقا وغراب، ومن بعدهم ملا غريوا الطريقة، توقف خط الفتوحات، ودب الضعف مبر القرون، 

 هللا، وأخرت ما قدمه هللا. هر حىت أتخرت األمة، أتخرت يوم أن قدمت ما أخ

  



 27من  12صفحة 
 

 )مشكلات في المقابلة ما بين الدنيا والآخرة( 

بعد هذا العرض ملقام الدنيا من اآلخرة، نواجه مشكلتني اثنتني، عويصة على احلل عند أكثر الناس، 
 عصية على الرتويض، وقد كانت اثنتني فأصبحت ثالثة:

 األوىل: حب الدنيا.

 الثانية: الرهبانية.

 والثالثة: نعرضها الحقا.

* * * 

 .حب الدنياالمشكلة الأولى : 

هي اآلفة، ومل يسلم منها إال القليل؛ ألن حب البقاء مركوز يف النفس، وبه يتوقى اإلنسان ما يكره، 
واملوت مما يكره، لكن حب الدنيا يزيد على حب البقاء؛ إنه حب التمتع بلذاهتا، واخلوف من ذهاهبا. 

واخلوف، واهلم واحلزن، الذي كان يستعيذ منها النيب صلى هللا عليه وسلم، وعالجه  فهو سبب اجلنب
 فيربأ يف ساعة، وهذا حظ عظيم. أما العالج فطويل مع صرب الزم: ،طويل، وقد حيظى املرء بتوفيق هللا

 }وما يلقاها إال الذين صربوا وما يلقاها إال ذو حظ عظيم{. -

 وتفاصيل هذا العالج:

 ،ة بني الدنيا واآلخرة؛ ليدرك فضل اآلخرة، ولن يدركه مبرةنظر فيما سبق من املقابلن يدمي الأ -
 ، وال ثالثة، بل ابلدوام واملعاودة، والتكرار واملراجعة. وال مرتني

 مع اإلحلاح ابلدعاء: أن يفتح بصريته، وحيبب إليه لقاءه، وحيبب إليه الزهد يف الدنيا. -

 مع اعتياد العمل الصاحل. -

 نظر تفحص حال الزاهدين، ودراسته، وفهمه، وحفظه، فإهنا موعظة حية.ومن ال -

 فمن مجع هذه الوسائل، فليس ببعيد عن هذا احلظ العظيم.

 .الرهبانيةالمشكلة الثانية: 
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وهي اإلعراض التام عن الدنيا ابلكلية، بتعريف الزهد أنه: ترك الدنيا واإلعراض عنها مجلة وتفصيال.  
 آووا يف الكهوف والغريان، وبنوا الصوامع، فاعتزلوا، وتبتلوا. كحال الزاهدين الذين

 فهؤالء أخطئوا يف معىن الزهد، فالزهد: أن تكون الدنيا يف يدك، ال يف قلبك، ولو ملكت مال قارون. 

 وكيف يزهد وقد مجع مال قارون ؟.

كما ه أبواب الرزق  من  به عليه من غري سعي حثيث، فتح علي جيمعه ابحلرص والشره، بل فضلٌ  أبن ال
متقلل من متاع الدنيا، غري مستغرق هو ، مث مع ملكه رضي هللا عنه عبد الرمحن بن عوففتح على 

الناس، وال يشابه أهل الرتف، والبذخ، والرفاهية. قد اكتفى من  ةكثري وال كبري عن عامفيها، وال يتميز ب
 ه، ومركبه، وأوالده.يعرضه للذم، يف مظهره وملبسه، ومسكن متاع الدنيا مبا ال

عن إبراهيم بن عبد الرمحن قال: "أيت عبد الرمحن بن عوف بطعام، وكان صائما، فقال: قتل  -
مصعب بن عمري، وهو خري مين، فكفن يف بردة: إن غطي رأسه بدت رجاله، وإن غطي 

فلم يوجد ما  –أو رجل آخر، شك إبراهيم  –رجاله بدا رأسه. وقتل محزة، وهو خري مين 
 –أو قال: أعطينا من الدنيا ما أعطينا  –به، إال بردة، مث بسط لنا من الدنيا ما بسط  يكفن

وقد خشيت أن يكون قد عجلت لنا طيباتنا يف حياتنا الدنيا، مث جعل يبكي، حىت ترك 
 الطعام" ]البخاري/ اجلنائز/ابب الكفن بال عمامة[

 يضر. اوجودهالنيب صلى هللا عليه وسلم ضدها، و  ؛ ملشقتها، وألن تعاليمقليل الرهبانية يف هذه األمة

 العدل  بين حب الدنيا والرهبانية

مل يكن النيب صلى هللا عليه وسلم وال أصحابه رضوان هللا عليهم حيبون الدنيا، ومل يكونوا رهبانيني، بني 
وبيت،  ذلك كانوا؛ أيخذون من الدنيا إذا أقبلت، ونفوسهم تتوق إليها، من: لباس وكساء، ومسكن

 ومال ومتاع، ال خيرجون عن حد املباح، ويكفون إن كان مثة شبهة، دع عنك احملرم.

 وال أيهبون هلا إن هي أدبرت، وال يسعون خلفها حثيثا، إال مبقدار ما حيتاجون حلياهتم، وآخرهتم.

 فهم بني عملني: أخذ، وترك. 
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وشرهبم، فجعلوا لذلك شعبا وسدودا.  كالسيل إذا جرى، أخذ الناس منه ما حيتاجون لزرعهم، ورعيهم،
 ليجري، خوفا من اجتماعه فيدمر. ه األبواب ليمر، وتركوا له اجملرىفما زاد فتحوا ل

وإذا مل جير لقلة األمطار، سعوا يف حتصيله ابلوسائل املتاحة، ابلقدر الذي حيتاجون، من األهنار واآلابر، 
 أعرضوا عن الباقي، ملا فيه من كلفة ومشقة بال فائدة.كف وا، و   وما قد مجعوا قبل، فإذا حصلوا حاجتهم

 هكذا هي حاهلم مع الدنيا. الدنيا سيل يدمر كل شيء، إذا مل يؤخذ منه بقدر، ويرتك الباقي ليمر.

 أين الميزان ؟.

احلاجة ؟، فاحلوائج ختتلف  ه، وال رقم. فمن الذي يعرف حد  هذهقال قائل: وضعت ميزاان ال حد ل
تاجني، فإنسان حاجته أعظم من إنسان، والعكس، فضع ميزاان معلوما حمددا، يعرف به ابختالف احمل

 القدر الذي أنخذ به من الدنيا، فال نكون قد أغرقنا، وإال فقد أسهمت يف عمى الناس.

 فاجلواب: ال ميزان حمدد، وال رقم معلوم، إمنا هي قاعدة عامة: 

 زاد قليال احتمل، فإن أكثر قد حيتمل، فإن ابلغ هلك. إذا عطش املرء شرب قدر ما يروي الظمأ، فإن 

الزايدة ديدان، رقوم، بل مقدر، فإن زاد فجعل من م حد  له وإذا جاع أكل حىت يشبع، والشبع ليس 
 تضرر ابلسمنة، فإن ابلغ فأكل بعريا، هلك.

 :والشراب البدن من الطعام فاألخذ من الدنيا يكون على مثل ما حيتاج

  .نفسه، ويدركه احلكيم العارف اإلنسانفهناك حد زائد ال يدركه آحاد الناس، وال  -
)= كاألكل يف صحائف الذهب والفضة،  وهناك حد زائد يدركه اجلميع، الخيتلفون عليه -

  والسكن يف القصور، وركوب السيارات الفارهة، وارتداء املالبسة الباهظة(.
 ، فإما يكون فرحا معجبا، أو يلوم نفسه عليها.سهزايدة ال يدركها إال هو يف نفوهناك  -

 :املهم يف هذا

 .أال يدخل يف قائمة الذين ال خيتلف على ترفهم وبذخهم

 مث أال يدخل يف قائمة حكم احلكماء العارفني: أنه من املرتفني. 
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.  أما ما بينه وبني نفسه، فذاك أمره هني 

 دنيا، فإن هللا تعاىل:وإال يشابه من فقدوا اإلميان يف إقباهلم على ال

 ..{.}ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم يف حياتكم الدنيا واستمتعتم هبا -

حدوده من زمن إىل زمن، من دون إطالق، بل إىل حد  أن نلفت النظر: إىل أن الزهد ختتلف وحنب
معلوم، فمقصود الزهد عدم التعلق ابلدنيا، والتعلق يكون ابلتمي ز يف حيازة األشياء عن سائر الناس، أو 

 ال خيتلف عليها أهنا بذخ.  ،العيش حياة بذخ

لفقراء أقل تعلقا ابلدنيا، إال ينتفي، ومل يكن ا إن تساوى الناس يف متاع الدنيا، فإن التعلق خيف أوفإما 
ألهنم جياور بعضهم بعضا، وال جيدون شيئا، فكلهم سواء، فال يطمعون يف شيء، لكن فقريا جياور 

 ، إال من كمل عقله.األغنياء، ال يزال قلبه يغلي حبب الدنيا

ومسكنا فيه   : مركبا الئقا، ولباسا حسنا، وطعاما طيبا، وهاتفا،لكون عادةالناس ميوفق هذا: إذا كان 
 كافة احلاجيات والضرورايت، كآلة الغسل، والثالجة، وآلة طبخ، وآلة تكييف وحنو ذلك.

  الفقدها، ال يعد حبا للدنيا، وال ينايف الزهد، فإن فاقده مهبا، واهتمامه مهلذه األشياء، وعنايته مفملكه
ت، والضرورايت واحلاجيات كمن فقد الطعام والكساء يف الزمن املاضي؛ ألن هذه ضرورايت ال كماليا

مقدرة حبالة العصر، والفقهاء جييزون دفع الزكاة ملن فقد هذه احلاجيات، ويعدونه فقريا أو مسكينا 
 لذلك.

وعليه: فال يلزم يف الزهد اليوم، أن يعيش املرء كهيئة الناس يف املدينة يف عهد النبوة، وال ما كان بعد 
فذلك مضر بنفسه  ل ليس مطلواب أن يعيش كما عاشوا،، بذلك، فإن ذلك كان منط حياهتم يوم ذاك

 .إال أن يكون يف بيئة قريبة احلال من تلك البيئات القدمية ،وبدعوته، الختالف احلال

* * * 

الدعوة إلى الإسلام بتعظيم الآخرة، أم بتعظيم المشكلة  الثالثة : 

 الدنيا ؟.

 هناك رأي يقول: 
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أمهلوها فتأخروا، والغرب ملا عظموها، عملوا ألجلها فتقدموا، ملا حق ر املسلمون أمر الدنيا،  -
وسادوا العامل؛ لذا ينبغي على املسلمني أن يرفضوا النظرة السلبية التشاؤمية للدنيا، واليت تؤدي 
إىل إمهاهلا، وإمهال القيام بعمارهتا، والبحث يف أسباب التقدم فيها، فاهلل تعاىل خلقنا 

 اكبها، وأنكل من رزقها، وحنرثها، ونزرعها، وحنصدها.لنستعمرها، ومنشي يف من

 ومناقشة هذا الرأي يكون من ثالث جهات: األصل، والصدق، والشرع.

، ليس غريبا عن الذين فقدوا اإلميان، أن يعظموا الدنيا، فهي رأس ماهلم. وليس الأصل جهةمن ف
 اآلخرة، والتعظيمان ال جيتمعان.غريبا على املؤمنني أن ينزلوا من مرتبة الدنيا؛ ألهنم يعظمون 

، فإنه مل يصدق يف تصوير هذه األزمة، فهو مفتقر إىل الدقة يف ومن جهة صدق هذا الرأي
وصف الداء الذي أصاب املسلمني؛ ذلك ألنه ال وجود اليوم ملسلمني يهو نون من شأن الدنيا، وال قبل 

يف املسلمني تعظيم  من ذلك، ليس ظاهراالثة، وأربعة، وأكثر اليوم، حىت قرن مضى، إىل قرنني، وث
، إال قليال، إال ما كان من حديث يتحدثون به، يرضون اآلخرة، كما عظمه السلف، وال قريبا من ذلك

 به أنفسهم يف ذم الدنيا؛ أهنم تشبهوا ابلسلف، دون أن يكون له أثر يف الواقع.

يف انتقال مستمر، من مبدأ تعظيم اآلخرة، فإنه منذ مضي قرن الصحابة والتابعني ومن تبعهم، واملسلمون 
 إىل تعظيم الدنيا.. يف إقبال على الدنيا، وإدابر من اآلخرة، حىت تكامل اليوم أو كاد.

وهذا يعرفه ويعيه كل من درس التاريخ، ووقف على التغري الذي طرأ على املسلمني بعد الفتوحات 
 وشيوع األموال.

وتعظيما واهتماما ء، يف اإلقبال على الدنيا؛ حمبة ملسلمني كلهم سوااحلقيقة: أن املسلمني اليوم وغري ا
ابلغاً. وانظر إىل املرتفني والالهثني وراء الدنيا، تعرف ذلك. الفرق بينهما: أن املسلمني يف حالة تلقي 

ير وقبول لكل ما يغرقهم يف الدنيا، وجيعل منهم أمة اتبعة، مقلدة لغريها.. أما الغرب فهو يف حالة تصد
 وأتثري يف العامل ويف املسلمني. هذا هو الفرق الوحيد.

 هبا، واملسلمون معظمون للدنيا، متأثرون فيها بغريهم. الغرب معظم للدنيا مؤثر يف غريهم -
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هذا الرأي يصور املشكلة، وكأن املسلمني متبتلني، راهبني، معتزلني، قد أعرضوا عن زخرف الدنيا 
 ابلكلية، ومل يقوموا أبي عمل دنيوي. 

كال، ليس األمر كذلك، ومل يكونوا كذلك يوما، إال طوائف ممن غال يف التصوف، وال نظن أنه بقي إىل 
 املعظمون للدنيا، والذين مل حيسنوا استغالهلا كما الغرب.اليوم أحد ميثل هذه احلالة، ما بقي إال 

فصاحب هذا الرأي، هل يريد أن يرجع ابلالئمة على الشريعة؛ أهنا كرست هتوين الدنيا، وإمهاهلا، فلما مل 
 ميكنه ذلك؛ ألنه طعن واهتام مباشر، رجع إىل املسلمني فنبزهم هبا، وألقى عليهم ابللوم ؟.

فهم الواقع، وظروفه، وأسباب تكوينه، فنظر يف طريقة الغرب يف التقدم، فرجحه أو أنه استعصى عليه 
؛ ألنه طريقا، مث رجع إىل املسلمني ليحملهم على الطريقة نفسها، حمذرا من التهوين من شأن الدنيا

 بزعمه يهدم خطة إنقاذ األمة ؟.

، والدواء كذلك. وما  أاًي كان، فهو فرض خاطئ، وتشخيص قاصر، فسبب الداء معروف غري جمهول
كان هللا تعاىل ليجعل وسيلة علو اإلسالم والنهوض ابألمة، وما يعوق ذلك: مبهما، ال يدركه إال آحاد 
الناس. كال، فهذه قضية كربى، وعادة الشريعة بيان وإيضاح ما يتعلق ابلقضااي الكربى، يف حتصيلها، 

 ونفي العوائق عنها، لعموم الناس وآحادهم.

يف النصوص الشرعية أظهر من  -والتهوين من الدنيا  -، فأمر تعظيم اآلخرة شرعومن جهة ال
 الشمس، وقد تقدمت يف الكالم على مثال اإلصبع يف اليم.

 ، علينا أواًل: أن نتعرف على سببولنتعرف على سبب أتخر املسلمني، فنضع أيدينا على الداء والدواء
ن األول؛ قرن الصحابة والتابعني، يف املائة األوىل.. متت تقدمهم وعلوهم. فهذا املثال موجود يف القر 

الفتوحات فيها، فبسط اإلسالم سلطانه شرقا إىل الصني، وغراب إىل احمليط األطلسي، ومشاال إىل أوراب، 
وجنواب أفريقيا. يف قرن واحد اكتسح اإلسالم امرباطورايت كربى، ذات حضارة مؤثرة وظاهرة، وعظيمة، 

ة واقتصادية، وثقافة وفكر، وكثافة سكانية، على رأسها فارس والروم. فبأي شيء وذات قوة عسكري
 تقدموا عليهم ؟.

 هل كان حبضارة مثيلة، واقتصاد مثيل، أو قوة موازية، أو تقدم مكافئ ؟.
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كال، مل يكن شيء من ذلك أبدا، والتاريخ ال ميكن تزويره، بل كانوا على العكس من ذلك كله، مل يكن 
 ى: لديهم سو 

  .اإلميان العميق ابهلل واليوم اآلخر -

  .والعمل الصاحل -

  .والزهد يف الدنيا -

وهامع قوة  -  قدر ما استطاعوا وقدروا.ب أعد 

واهلدف الصحيح.. والعمل الصاحل كان وقود إمياهنم.. والزهد يف  فاإلميان أعطاهم اليقني والثقة والثبات
الدنيا أورثهم قوة القلب والتوكل على هللا تعاىل.. وإعداد القوة والعدة، علمهم اختاذ األسباب، وعدم 

 إمهاهلا، لكن علمهم كذلك، أن املطلوب قدر ما يستطيعون منها، ال يكلفون قوة مضاهية:

 برة يغلبوا مئتني وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفني إبذن هللا..{.}إن يكن منكم مائة صا -

هذه هي أدوات العلو والنصر والتمكني اليت كانت، بال مرية وال فرية. وهبا انتصروا يف معارك غري 
متكافئة يف شيء ألبتة، مع قريش أواًل، مث سائر العرب اثنياً، مث مع قوى عظمى، فارس والروم، مع كوهنم 

 ها مفتقرين إىل التوازن احلريب، احلضاري، االقتصادي مع عدوهم.يف سائر 

وها، فبعدما  مث لقد ابن هلم ابتداء أسباب اهلزمية، فكانت معركة حنني، وفيها انقلبت املوازين اليت اعتاد
يف غزوات: بدر، أحد، اخلندق، مؤتة، تبوك. هم يف حنني األكثر يف  ،وعدة كانوا هم األقل عددا

 النتائج عكس املتوقع؛ هزمية مرة. سجلها القرآن: ذلك، فجاءت

}لقد نصركم هللا يف مواطن كثرية ويوم حنني إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت  -
 عليكم األرض مبا رحبت مث وليتم مدبرين{.

 الذي أييت معكل شيء حكمة، هي حصول التوكل على هللا تعاىل، التوكل   يف انتصارهم وهم أقل يف
، قرين القلة والقليل، لكن مع الكثرة تنتفي احلاجة، وحيل الغرور ابالعتماد على الشعور ابحلاجة والضعف

 النفس، وينسى التوكل، فتكون اهلزمية. 

 فاملؤمنون إمنا ينتصرون ابهلل، ال أبنفسهم، وبقوة هللا ال بقوهتم:
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 رمى..{.}فلم تقتلوهم ولكن هللا قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن هللا  -

هكذا جتلت أسباب اهلزمية والنصر، أسباب التقدم والتأخر، وقد بني هللا تعاىل جليا يف كتابه سبب 
التمكني يف األرض، الذي يرجوه مجيع املسلمني، سواء حصل ذلك عن طريق احلروب مع األعداء، أو 

ات حربية، لكن حصول تقدم بعد انتصار  إال ال أييتأعن طريق السالمة منها، مع أنه العادة يف كل تقدم 
 من طريق السلم احملض ممكن غري حمال، فقال:

}وعد هللا الذين آمنوا منكم وعملوا الصاحلات ليستخلفنهم يف األرض كما استخلف الذين من  -
قبلهم وليمكنن هلم دينهم الذي ارتضى هلم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونين اليشركون 

 فأولئك هم الفاسقون{. يب شيئا فمن كفر بعد ذلك

 فذكر شروط التمكني واالستخالف، وهو يتضمن التقدم؛ إذ ال ميك ن يف األرض إال متقدم، وهي:

 اإلميان، والعمل الصاحل. -

 عبادة هللا وحده ال شريك له، وانتفاء الكفر. -

املنتصرين، فكانوا ومل يذكر الزهد؛ ألن معرفة كونه شرطا، جاء من النظر يف حال اثنني مما سبق، فذكر 
 إعداد القوة؛ ألهنا مذكورة يف آايت أخرى: مجيعا على حال واحدة من الزهد. ومل يذكر

 }وأعدوا هلم ما استطعتم من قوة ومن رابط اخليل ترهبون به عدو هللا وعدوكم..{. -

هره وقد يكون عدم ذكره بسبب أن التمكني واالستخالف يف اآلية، مل يكن نتيجة قتال وحرب، بل ظا
  حيتمل أن يكون من طريق السلم.

ومل يذكر كذلك األسباب املادية للبناء والتقدم، وهو عمارة األرض، والسري يف مناكبها للكشف عما 
فيها من خريات؛ ألن حب البناء مركوز يف الفطر، وإمنا اآلايت تذكر يف العادة مبا قد خيفى، أو يهمل 

قع، فالناس يف سعي مستمر ال يكفون، هذا خلقهم وديدهنم، وينسى، ال ما كان حاضرا يف الذهن والوا
 .إىل ذلك –بعض األحيان  –ومع ذلك فإن النصوص مل تفوت اإلشارة 

، ليس منه: عدم الكفاءة يف: العدد، أو العتاد، أو االقتصاد، أو التنظيم، أو فظهر هبذا سبب اهلزمية
 ا يضعف اإلميان، وتعظيم اآلخرة يقويه. ، وتعظيم الدنياحلضارة، أو الصناعة. بل ضعف اإلميان
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 أساس البناء 

 قال املعرتض: هل املعىن أال نتخذ األسباب للتقدم االقتصادي، والصناعي ؟.

واجلواب: هذا فهم متعنت. اختاذ األسباب يف كل شيء مطلوب، وكل ما حيقق لألمة تقدما يف: 
 . الصناعة، أو االقتصاد، أو احلرب، أو احلضارة فهو مطلوب

يف كل ذلك،  –وهم الغرب حتديدا اليوم  -غري املطلوب، وهو املذموم: حماكاة الذين فقدوا اإلميان 
أن جيب تبعًا هلما نا غري دينهم، وكذا شريعتنا، فمبا أن دين لنكون صورة مصورة هلم يف أنواع التقدم.

 ختتلف أهدافنا، ووسائلنا، وحدودان، وضوابطنا. 

وبينهم يف التقدم: أن تقدمنا ينبين على تعظيم اآلخرة، وتقدمهم ينبين على تعظيم وأبرز خالف بيننا 
 الدنيا. فيتقدمون ألجل الدنيا، وحنن نتقدم ألجل اآلخرة. وفارق اهلدفني نوعي مؤثر يف نوعية التقدم:

إىل الرتف )مل أيت  يف التقدم املبين على تعظيم الدنيا مغاالة وإفراط كبري يف اختاذ املتاع املادي، مبا يوصل
يف القرآن إال يف معرض الذم( والبذخ، والفجور، والعدوان، وسلب الناس أقواهتم وكرامتهم، هو يصل 

والرتف، أمام استحداث كافة أنواع الفجور، والبذخ،  حاجز ابختصار إىل: عبادة الدنيا. فال يقف
 واألدوات الضارة، واإلجرامية.

  د، اليت مل خيلق مثلها يف البالد، مبا يوحي ابخللود.العمامن شواهق كشواهق عاد، إرم ذات  -
، وإفالس والتطفيف يف املكيال وامليزان، مبا يفقر الناس، كما حصل أخريا يف األزمة املالية العاملية -

 يف العامل، عدا جلبه النظام الرأمسايل منذ نشأ من فقر ألكثر من نصف العامل. بنوك ودول وأفراد
 العدوان اآلمثة، اليت ال تبقي وال تذر، وما ينفق عليها.وإنتاج أسلحة  -
ومالهي ومالعب ال تقدم لإلنسان أي تقدم علمي، وال اقتصادي، بل ترفيه على حساب  -

 ومعاجلة األمراض ومشاكل أخرى. الفقر

قبل يته وأمنه، افبك ويف التقدم املبين على تعظيم اآلخرة حدود ال تتخطى، تقوم  خلدمة اإلنسان أواًل،
هلوه ومالعبه، يكفيه مشكلة القوت والسكن، ويصون كرامته عن املسألة، ويقف ابلرفاهية والبذخ عند 

 حمرم وضار، وال مبا يشري إىل نسيان اآلخرة، أو يفضي إىل ذلك.هو حد، وال يقبل مبا 
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مل جيعل طريق  تعظيم اآلخرة، من خالل تعظيم الدنيا، فقد أتى مبعادلة حمالة، فإن هللا تعاىلومن أراد 
 تعظيم اآلخرة بتعظيم الدنيا، بل جعله ابزدراء الدنيا، فمن رام ذلك فأحد أمرين:

 أما أن يهو ن وينزل من مقام اآلخرة، فيكون كمن جيعل اآلخرة مطيته إىل الدنيا. -

أو يكتشف بعد ألي وعنت أهنا عملية مستحيلة، ويكون حينئذ من أهل احلظ العظيم، أن  -
 تنة عمياء، كادت تقصف به بعيدا عن طريق اإلميان.جناه هللا من ف

 للمسلمني يف حياة كرمية، وقوة األمة وتكوين ثرواهتا، لتكون عوان إن الدولة املسلمة تتحمل تنمية اقتصاد
 على دعوهتم الناس إىل اإلميان ابهلل تعاىل. 

ال الدنيا، أما الدنيا فتخدم مبا وعليها أن تضع الضوابط اليت جتعل من قوة االقتصاد هدفا لتعظيم اآلخرة 
 حيقق كفاية اإلنسان وأمنه، فال ترتكه عالة يتكفف الناس. 

  :كال، هذا فهم خاطئ، عدم التعظيم يعين  دنيا ال يلزم عنه إمهاهلا.فعدم تعظيم ال

 يف العناية هبا..  عدم املبالغة

 يعين أال تكون هدفا بذاهتا.. 

 نتصرف هبا.حنن أال تكون يف قلوبنا تتصرف بنا، بل أبيدينا 

الدينار، وعبد الدرهم، وعبد اخلميصة، إن أعطي رضي، قال صلى هللا عليه وسلم: )تعس عبد  -
]البخاري/اجلهاد/ احلراسة يف الغزو  (وإن مل يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فال انتقش

 .يف سبيل هللا[

 يا..هكذا هو وصف معظم الدن

 أساس  الدعوة 

 شيء ندعو إىل اإلسالم: بتعظيم اآلخرة، أم الدنيا ؟.أبي  قال القائل: 
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إىل اإلسالم ابلتزام مبادئ اإلسالم، وأخالق اإلسالم، من: صدق، ووفاء، وإخالص،  اجلواب: ندعوهم
وإتقان، وعون امللهوف، والنظافة والرتتيب، والنظام، واحرتام الناس، والشفقة والرمحة ابلناس مجيعا، مهما 

 اختلفت دايانهتم أو أجناسهم.

 قوة يف احلق، واجلهر به والصدع.ندعوهم بثقتنا ابإلسالم، ويقيننا ابإلميان، والعزة وال

نا. فالتفوق املادي ال جيدي  ل أن التفوق املادي، فيما لو تفوقندعوهم ابملبادئ اإلميانية واألخالقية، قب
كثريا يف دعوهتم؛ ألن عندهم منه وزايدة، ومهما صنعنا فلن نبلغ تفوقهم؛ ألننا مقيدون، وهم منفلتون، 

 قيد.واملنفلت أييت مبا ال أييت به امل

فكيف نطمع أن هنديهم بشيء، هم فيه أحسن منا، وال يلزم أن نكون أحسن منهم فيه؛ يف الصناعة 
يكفينا ن. جني لغريان، بيننا عالة معوزو واالقتصاد، يكفي أن نتقدم فيهما مبا يسد حاجتنا، فال يرتكنا حمتا

فينا؛ فلدينا ، وأموالنا، هذا يكران، وأعراضنامن التقدم الصناعي واالقتصادي ما يردع عنا، ويصون داي
إبصالح أنفسنا، واستصالح غريان، ودعوة العاملني إىل عبادة رب  مهمة عظمى، هي بناء اآلخرة،

 فلو استفرغنا جهدان يف بناء الدنيا، فما يبقى لآلخرة. العاملني وحده،

 سبيل لنا إال ذاك، أن والصحابة دعوا فارس والروم مبا ليس عندهم، ابإلميان ابهلل واليوم اآلخر، وال
هم فارغون روحيا، علينا أن منأل أرواحهم ابإلميان.. راء فيه، ال مبا هم أغنياء فيه. ندعوهم مبا هم فق

 متخبطون فكراي، علينا أن هنديهم إبذن هللا.

 . ائعون حمتارون، وحنن فيهما منلك مصادر اهلداية والتوفيقمها فيهما ضميدان الروح والفكر 

 وحنن مهما صنعنا لن نكون كمثلهم، نسخة مطابقة. ملادة هم فيه أسياد وكهنة،وميدان ا

 .فالعقل واملنطق يقول: نعطيهم ما عندان، مما اختصصنا به

لنجتهد يف فتح طرق مغلقة، أمامنا فيها عدم البصرية، أن نرتك هذه الغنيمة، والطريق املفتوح، من و 
دم املادي، ملا سبق، أهنم منفلتون، واملنفلت يفعل ما ال يفعل عوائق مجة، تعوقنا أن نكون مثلهم يف التق

 املقيد.

 هذا ال يلزم عنه أال نتقدم، وأال نبين.. فهذا قد فرغنا من تقريره.
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* * * 
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 0,0 1 الخاتمة: 

 , (.1100 =01نسبة الواحد إىل املائة تساوي: واحدا ابملائة )  -
 , (11000 =001ابأللف. )نسبة الواحد إىل األلف تساوي: واحدا  -
 , (11000000 =000001والواحد إىل املليون يساوي: واحدا ابملليون. ) -
 , (11000000000 =000000001فإذا كان مليارا: فواحدا ابملليار. ) -

 وهكذا.. وهكذا.. بال هناية ؟!!.

 فما يعين هذا ؟!.

 وما فائدة هذه املقايسة، واستخراج هذه النسب ؟.

 املالحظ يف كل مرة يزداد فيها أحد الرقمني مقابل اآلخر ؟.يقال: ما 

 اجلواب: تعاظم هذا، مقابله تضاؤل هذا !!.

. وذل ك يع  ين:  ومب ا أن النظ ام الع ددي ل يس ل ه هناي ة؛ ف إن ال رقم املتزاي  د ل ن يق ف عن د رق م، ول ن حُي د  حب د 
 تعاظمه بال حد  ..!!.

ه، م  ن غ  ري جت  اوز. فالنتيج  ة: تض  اؤله أم  ام ه  ذا ( س  يقف ع 1ومب  ا أن الع  دد اجلام  د عن  د ح  د  )  ن  د ح  د 
 املتزايد، ليصل إىل درجة: التالشي، والفناء، واالضمحالل. كأنه مل يكن ..!!.

* * * 

 (، واآلخرة كالرقم املتزايد بال حد  ..!!. 1الدنيا يف املثال، كالرقم اجلامد على حد  ) 

د: بدايته: من بعد هناية الرقم السابق له. وهنايت ه: اس تكمال فالدنيا هلا بداية، وهلا هناية. كالرقم اجلام -
 -, 3 -, 2  -, 1( م  ن: 0(. يب  دأ بع  د )1أجزائ  ه إىل م  ا قب  ل بداي  ة ال  ذي يلي  ه. م  ثاًل: الواح  د )

 (.1لينتهي عند: ) -, 9 -, 8 -, 7 -, 6 -, 5 -, 4
..  1001000000 000 1فأما اآلخرة فلها بداية، ما هلا هناية. كالرقم املتزايد:  -

 إخل .
* * * 
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 بعد ذلك:

 صدق القائل: الدنيا فانية، واآلخرة ابقية. -
فناؤه   ا ل   يس يف انقض   اء امل   دة فحس   ب، فه   ذا أح   د مع   اين الفن   اء. ب   ل ه   ي مب   دهتا وعمره   ا متض   ائلة، 

 متصاغرة، ما دامت قرينتها اآلخرة متزايدة، متعاظمة، حىت تصل إىل حالة من الصغر، يوازي الفناء !.
 دق القائل: الناس نيام، فإذا ماتوا انتبهوا.وص -

فال  دنيا كحل  م انئ  م، رأى م  ا حي  ب وم  ا يك  ره، فبين  ا ه  و ك  ذلك، إذ اس  تيقظ م  ن نوم  ه.. نس  بة احلل  م إىل 
 اليقظة شيء ال يذكر: ثوان إزاء سنون وعقود.

 ومع ذلك: فإن اليقظة هلا حد  تنتهي عنده، واآلخرة ال حد  تقف عليها.

 دنيا يف القرآن الكرمي، يف اآلايت:وجاء وصف مدة ال

 }كأهنم يوم يروهنا مل يلبثوا إال عشية أو ضحاها{. -
 }كأهنم يوم يرون ما يوعدون مل يلبثوا إال ساعة من هنار{. -
 }كأن مل يلبثوا إال ساعة من النهار يتعارفون بينهم{. -

مق  دار اللب  ث: عش  ية أو ض  حاها..ال، ب  ل س  اعة م  ن هن  ار.. أو س  اعة تع  ارف؛ يلق  ى امل  رء فيه  ا آخ  ر، 
 فيتعرف إليه.. يكلمه، مث ينصرفا. 

 هذه هي الدنيا ..!!، هذه هي حياة اإلنسان فيها:

 حلم زائل.. وحلظة فانية.. ولقاء عابر.. حياة قصرية، قصرية، قصرية.. جدا، جدا، جدا..!!.

* * * 

 يف قانون البيع:و 

 ال ُيشرتى الواحد بضعفه؛ ألنه خبس.!!. -
 وال ُيشرتى الواحد بضعفه مائة؛ ألنه خسارة.!!. -
- .!!.  وال الواحد بضعفه ألفا؛ ألنه غش 
 وال الواحد بضعفه مليوان؛ ألنه فساد، وقلة تدبري !!. -
 وال بضعفه مليارا؛ ألنه جنون، أو ضاللة !!. -
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 (.  000 1 000 000 000(  ابآلخرة )  1فهكذا هو الذي يشرتي الدنيا ) 

* * * 

ويف القرآن الكرمي  ثالثة أص ناف م ن الن اس، ه م ال ذين وص فوا أبهن م يش رتون ال دنيا ابآلخ رة، وه م: أوال: 
 املنافقون. يف قوله تعاىل: 

 }أولئك الذين اشرتوا الضاللة ابهلدى فما رحبت جتارهتم وما كانوا مهتدين{. -
 يف قوله تعاىل:اثنيا: اليهود. 

 }أولئك الذين اشرتوا احلياة الدنيا ابآلخرة فال خيفف عنهم العذاب وال هم ينصرون{. -
 اثلثا: الذين يكتمون ما أنزل هللا من الكتاب، ويشرتون به مثنا قليال. يف قوله تعاىل:

 }أولئك الذين اشرتوا الضاللة ابهلدى والعذاب ابملغفرة فما أصربهم على النار{. -
 حياة دنيا، وضاللة، وعذاب. اشرتوها ابآلخرة، وابهلدى، وابملغفرة. فهي: 

 فال جتارة رحبت.. وال هداية حتصلت، وال عذاب ختفف، وال نصر حتصل، وال انر عليه صربوا.

 وصنف رابع هم: الكافرون. يف قوله تعاىل:

 }وويل للكافرين من عذاب شديد * الذين يستحبون احلياة الدنيا على اآلخرة{. -
 وصنف خامس هم: الذين انشرحت صدورهم ابلكفر بعد اإلميان؛ أي ابلردة عن دينهم. يف قوله:

}م  ن كف  ر ابهلل م  ن بع  د إميان  ه إال م  ن أك  ره وقلب  ه مطم  ئن ابإلمي  ان ولك  ن م  ن ش  رح ابلكف  ر ص  درا  -
ال  فعليهم غضب من هللا وهلم عذاب عظيم * ذل ك أبهن م اس تحبوا احلي اة ال دنيا عل ى اآلخ رة وأن هللا

يهدي القوم الكافرين * أولئك الذين طبع هللا على قلوهبم ومسعه م وأبص ارهم وأولئ ك ه م الغ افلون * 
 ال جرم أهنم يف اآلخرة هم األخسرون{.

ه  ذه األص   ناف اخلمس   ة خارج  ة ع   ن اإلس   الم، وكله   ا اتفق  ت عل   ى ه   ذا املب  دأ: ش   راء ال   دنيا ابآلخ   رة.. 
  تقدميها، وإيثارها. استحباب احلياة الدنيا على اآلخرة؛ مبعىن

 فصار من خلقها وصفتها، وعوقبوا ألجله ب :

 حرمان اهلداية، وضياع النصر، والطبع على: القلب، والسمع والبصر. والغفلة.. هذه يف الدنيا. -
 وتشديد العذاب، وقلة الصرب على النار، وخسارة التجارة خسارة كربى.. وهذه يف اآلخرة. -
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هبم فيم ا اختص وا ب ه، وانهل م عل يهم الع ذاب، وق د ح ذر م ن ذل ك، ول يس ك ل فال يليق ابملسلم أن يتشبه 
 تشبه خيرج من امللة، بل منه، ومنه. 

فقد يتشبه املسلم هبؤالء يف شيء م ن االس تحباب لل دنيا عل ى اآلخ رة، ويك ون ب ذلك يف خط ر أن يص ري 
 كرب، فينتقل:مثلهم، سواء بسواء، ابعتبار أن املعاصي تتمادى، وتتآلف، حىت تتكاثر فت

 من التشبه يف شيء إىل التشبه يف كل شيء..  -
 ومن التشبه يف جزء إىل التشبه يف الكل..!!. -

 وبذلك يكون منهم، حقا وحقيقة، وصفا وحكما..

 متشبها هبم يف هذا اخللق تشبها مطلقا..   –ظاهرا، وابطنا  -لكن ال جتد مسلما 

 وإال مل يعد مسلما !!.

* * * 

 

 

 


