صفة اإلنسان الحقيقياة عنا المننطقاة ها الحيان والنطا  ،ومتا مان انعا مت الحيان
انع م اإلنسن  ،وصنر يف ع اد األموات ،لكن أطوار حين اإلنسن تمر بمراحل ،كل مرحلة
وأول مرحلة يمر بها اإلنسان عالم الذ َّ ر ،وها
تختلف عن األخرى يف األهمية واألحكنمَّ ،
حين يعيشهن اإلنسن وهو غير م رك لهن ،وتجري عليا األقا ار فيهان؛ لكنهان تحكا حينتا
األخرى بع ذلك ،ويستق فيهن معنرف خنصة ب  ،وق تح ث النب صل اهلل علي وسال
عن جزء من هذه الحين وعن تأثيرهن يف حين اإلنسن فقنل علي الصال والسالم« :األرواح
جنود مجنَّدة ،فما تعارف منها ائتلف ،وما تناكر منها اختلف»(.)1
وهذه األرواح موجود قبا ل وجاود األجسانم ،بال قبال أ ياأمر اهلل المالئكاة بنلساجود
آلدم علي الصال والسالم ،قنل أبو محم ابن حازم" :وها العنقلاة الحسنساة ،وأخاذ عاز
وجل عه هن وشهندهتن وه مخلوقة مصور عنقلة قبل أ يأمر المالئكة بنلساجود آلدم -
عل جميعه السالم ،-وقبال أ يا خلهن يف األجساند ،واألجساند يومئاذ تارا ومانء ،ثا
أقرهن تعنل حيث شنء؛ أل اهلل تعنل ذكر ذلك بلفظة (ث ) الت توجب التعقيب والمهلاة،
ث أقرهن عز وجل حيث شنء ،وهو الربزخ الذي ترجع إلي عن الموت ،ال تزال يبعث منهن
جملة بع الجملة ،فينفخهن يف األجسند المتول من المن المتحا ر مان أصاال الرجانل
وأرحنم النسنء"(.)2
وق نقل ابن القي عن ابن من ه أن روى عن سنل بن عب اهلل عن أبيا قانل :لقا عمار
بن الخطان علا بان أبا طنلاب فقانل لا  :يان أبان الحسان ،ربمان شاه ت وغبنان ،وشاه نن
وغبت ،ثالث أسألك عنهن ،عن ك منهن عل  ،فقنل عل بن أب طنلاب :ومان هان؟ فقانل:
الرجل يحب الرجل ول ير من خيرا ،والرجل يبغض الرجل ول ير من شارا ،فقانل علا :
مجن ذدة ،تلتق ذ يف الهذذوا فتشذذام ،فمذذا
إن األرواح جنذذود َّ
نعا  ،ساامعت رسااول اهلل يقااولَّ « :
تعارف منها ائتلف ،وما تناكر منها اختلف» ،فقنل عمر :واح  .قنل عمر :والرجل يح ث
الح يث إذ نسي  ،فبينن هو ومن نسي إذ ذكره ،فقنل :نعا  ،سامعت رساول اهلل يقاول« :مذذا يف
القلوب قلب إال وله سحابة كسحابة القمر ،بينا القمر مضذ إذ تج َّللتذذه سذذحابة فذ ظلم ،إذ
تج َّلت ف ضا  ،وبينا القلب يتحدَّ ث إذ تج َّللتذذه سذذحابة فنسذ  ،إذ َّ
تجلذت عنذذه فيذ كر» ،قانل
عمر :اثنتن  .قنل :والرجل يارى الرؤيان ،فمنهان مان يصا
( )1أخرجه البخاري (.)3158
( )2الفصل بني أهل امللل والنحل (.)59 /4

 ،ومنهان مان يكاذ  ،فقانل :نعا ،

سمعت رسول اهلل يقول« :ما من عبد ينام يمتلئ نوما إال عرج بروحه إلى العرش ،فال ي ال
يسذذتيق دون العذذرش فتل ذ الرؤيذذا الت ذ تصذذد  ،وال ذ ي يسذذتيق دون العذذرش فه ذ الت ذ
تك ب» ،فقنل عمر :ثالث كنت يف طلبهن ،فنلحم هلل الذي أصبتهن قبل الموت(.)1
والمرحلة الثانية :مرحلة األرحام الت تتخل فيهن األجساند ،وفيهان يكتاب لإلنسان مان
يجري علي فيمن بع هن من خير وشر ،من شقنء وسعند  ،فقا قانل عليا الصاال والساالم:
إن أحدكم يجمع خلقه يف بطن أمه أربعين يوما ،ثم يكون علقة مثل ذل  ،ثم يكون مضغة
« َّ
مثل ذل  ،ثم يبعث اهلل ملكا ،فيؤمر ب ربع كلمذذا  ،ويقذذال لذذه :اكتذذب عملذذه ورزقذذه وأجلذذه
فإن الرجل منكم ليعمل حتى ما يكون بينه وبين الجنذذة
وشق أو سعيد ،ثم ينفخ فيه الروحَّ ،
إال ذراع ،فيسبق عليه كتابه ،فيعمل بعمل أهل النار ،ويعمل حتى ما يكذذون بينذذه وبذذين النذذار
إال ذراع ،فيسبق عليه الكتاب ،فيعمل بعمل أهل الجنة»(.)2
والمرحلة الثالثة :ه هذ الحيذذاة الذذدنيا التا نعاي

فيهان ،وها دار التكلياف ومحال

االبتالء وفعل الخير والشر ،وه تع مؤشرا حقيقين عل حينتنن فيمن بعا هن ،وهاو الاربزخ
واآلخر حين يقوم الننس لر العانلمين ،وهاذه الحيان التا نعيشاهن مان قبلهان غياب ،ومان
بع هن غيب ،وه الت تسم عنل الشهند  ،وليس عن نن من أخبنر من قبلهن ومن بعا هن إال
الق ر الذي عرفنن ب الوح  ،وق أخرب القرآ عن أهمية من بعا هن مان الحيان وعان العمال
ألجلا  ،وعا م االسااتكفنء هبااذه الحياان والركااو إليهاان ونسااين دار المقاانم ،وماان هناان تااأي
نصوص الوح مؤنبة لكل من رض بنلحين الزائلة وق مهن علا البنقياة ،قانل اهلل سابحنن
وتعنل { :إ الذين ال ي ْرجو لقنءنن ورضاو ْا بن ْلحيان الا نْين وا ْطماأنو ْا بهان والاذين ها ْ عا ْن
آينتنن غنفلو أ ْولائك م ْأواه الننر بمن كاننو ْا ي ْكسابو } [ياونس ،]8 :وقانل سابحنن { :إنمان
مثل ا ْلحين ال نْين كمنء أنز ْلننه من السمنء ف ْ
نختلط ب نبنت األ ْرض ممن ي ْأكل الننس واألنْعنم
حت إذا أخذت األ ْرض ز ْخرفهن وازين ْت وظن أ ْهلهن أنه ْ قندرو عل ْيهن أتنهن أ ْمرنان لا ْيال أ ْو
نهنرا فجع ْلننهن حصي ا كأ ل ْ ت ْغن بنأل ْمس كذلك نفصل اآلينت لق ْوم يتفكرو } [ياونس:

 ،]24يف آينت قرآنية كثير .

وهااذا المعن ا المطاارو يف القاارآ بكثاار ل ا ي ار لكثياار مماان رضااوا بنلحياان ال ا نين
واطمااأنوا هباان ،فجعلااوا الااوح ع ا وا للحياان وقاانبلوا بااين المااند والااروح وبااين الااوح
( )1الروح (ص.)30 :
( )2رواه البخاري ( ،)3036ومسلم (.)2643

ومنجزات العقل ،وص

علايه إبلايس ظنا وأغاراه بأفعانل بعاض المتا ينين ممان لا

يستطيعوا الجمع بين العمل لآلخر وأخذ الحظ من الا نين ،كمان نصا الصانلحو قانرو
فقنلوا ل { :وا ْبتغ فيمن آتنك اهلل ال ار اآلخر وال تنس نصيبك من ال نْين وأ ْحسن كمن أ ْحسن
اهلل إل ْيك وال ت ْبغ ا ْلفسند ف األ ْرض إ اهلل ال يحب ا ْلم ْفس ين} [القصص.]77 :
ويف عنلمنن اليوم -وهو عنل الوقوف عن الظواهر -طغت هذه الفكر حت دعن بعض
الناانس إلا االسااتغننء بعلااوم الا نين عاان علااوم اآلخاار  ،وجعاال هااذه الحياان ها المحطااة
األخير يف حين اإلنسن  ،وأغفل من بع هن ،فكن لزامن عل ال عن إل اهلل وعل الماؤمنين
كذلك أ يقوموا با أمر اهلل يف بيان الحا للنانس ،ولعلنان ننانق

هاذا الموضاو ونجليا يف

مبنحث تشملهن هذه الورقة العلمية.
المبحث األول :نصوص ذم الدنيا وسياقها ومجالها:
ال يشك قنرئ للقرآ الكري أ في ذمن للحين ال نين ،ووصفن لهن بنللهو واللعاب ودار
الغرور ،وق ضر اهلل األمثلة لزوالهن وانقطن نعيمهن وغرور أهلهن ،وهذا كثيار يف القارآ
والسنة ،ويف هذا المبحث نبين ونورد بعض .
قنل اهلل سبحنن وتعنل { :ا ْعلموا أنمان ا ْلحيان الا نْين لعاب ول ْهاو وزيناة وتفانخر ب ْيانك ْ
وتكنثر ف األ ْموال واأل ْوالد كمثل غ ْيث أ ْعجب ا ْلكفنر نبنت ث يهيج فتراه م ْصفرا ث يكو
حطنمان وف ا اآلخ ار عاذا ش ا ي وم ْغف ار مان اهلل ور ْض اوا وم ان ا ْلحيان ال ا نْين إال مت ان
ا ْلغرور} [الح ي  ،]20 :وقنل سبحنن { :ين أيهن الننس اتقوا ربك ْ و ْ
اخشا ْوا ي ْومان ال ي ْجازي

وال عن ول ه وال م ْولود هو جنز عن وال ه ش ْيئن إ و ْع اهلل ح فال تغارنك ا ْلحيان الا نْين
وال يغرنك بانهلل ا ْلغارور} [لقمان  ،]33 :وقانل سابحنن { :ومان هاذه ا ْلحيان الا نْين إال ل ْهاو
ولعب وإ ال ار اآلخر له ا ْلحيوا ل ْو كننوا ي ْعلمو } [العنكبوت ،]64 :وقنل سابحنن :

{الل ي ْبسط الر ْز لم ْن يشنء ويق ر وفرحو ْا بن ْلحين ال نْين ومن ا ْلحيان الا نْين فا اآلخار إال
متن } [الرع  ،]26 :وقنل سبحنن { :زين للذين كفرو ْا ا ْلحين ال نْين وي ْساخرو مان الاذين

آمنو ْا والذين اتقو ْا ف ْوقه ْ ي ْوم ا ْلقينمة والل ي ْرز من يشنء بغ ْير حسن } [البقر .]212 :

ومن السنة قول النب صل اهلل علي وسل « :الدنيا ملعونة ،ملعون ما فيها ،إال ذكذذر اهلل
وما واال  ،أو عالما ،أو متعلما»( ،)1وعن سهل بن سع قنل :قانل رساول اهلل صال اهلل عليا
وسل « :لو كانت الدنيا تعدل عند اهلل جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ما »(.)2
وحين ننظر يف هذه النصوص ويف نصوص أخارى تعنرضاهن نجا أ ساين النصاوص
ليس واح ا ،فنلنصوص الت تذم ال نين إنمن تذمهن حين يستغن هبان عان اآلخار  ،أو تكاو
ب يال وملهن عن الطنعة ،فه هبذا االعتبانر لهاو ولعاب ،وبنلمقنرناة ماع الحيان اآلخار ال
تكو إال مجرد متن ؛ أل الحين اآلخار يف نصاوص الاوح ها الحيان الحقيقياة؛ لا وام
نعيمهن ودوام عذاهبن.
ودون تفصيل سيا اآليا واألحاديث وكالم العلما فيها:
فقول سبحنن { :ا ْعلموا أنمن ا ْلحين ال نْين لعب ول ْهو وزيناة وتفانخر ب ْيانك ْ وتكانثر فا
األ ْموال واأل ْوالد كمثل غ ْيث أ ْعجب ا ْلكفنر نبنت ثا يهايج فتاراه م ْصافرا ثا يكاو حطنمان
وف اآلخار عاذا شا ي وم ْغفار مان اهلل ور ْضاوا ومان ا ْلحيان الا نْين إال متان ا ْلغارور}
[الح ي  ]20 :عل علي العلمنء وبينوا معننه ،فقنل ابن عطية رحم اهلل" :وا ْلحين ال نْين يف
هذه اآلية عبنر عن األشغنل والتصرفنت والفكر الت ه مختصة بنلحيان الا نين ،وأمان مان
كن من ذلك يف طنعة اهلل وسبيل  ،ومان كان مان الضارورات التا تقاي األود وتعاين علا
الطنعنت ،فال م خل ل يف هذه اآلية .وتأمل حانل الملاوك بعا فقاره يابن لاك أ جمياع
نزوهت لعاب ول ْهاو .والزيناة :التحساين الاذي هاو خانر مان ذات الشا ء ،والتفانخر :هاو
بنألنسن واألموال وغير ذلك ،والتكنثر :هو الرغبة يف ال نين وع دهن لتكو العز للكفانر
عل المذهب الجنهل "(.)3
وقنل ابن كثير رحم اهلل" :وق ْول { :أ ْعجب ا ْلكفنر نبنت } أي :يعجب الزرا نبنت ذلك
الزر الذي نبت بنلغيث ،وكمن يعجب الازرا ذلاك كاذلك تعجاب الحيان الا نين الكفانر،
نه ههه ،و ه هها
( )1أخرجه ههه ال مه ه ي ( ،)2322وابه ههج ماجه ه ه ( )4112مه ههج ه ههرير أر هريه ههر راه ه
ال م ي " :سج غريب" ،و سهنه ابهج المهيفم د هر الصهابريج ( ،)260 /1وابهج مفلهيف د اابا
الشر يفة (.)38 /2
( )2أخرج ههه ال م ه ي ( ،)2320و هها ال م ه ي" :ر هحيفيف غري ههب م ههج ه ه ا الوج ههه" ،وه ههو د السلس ههلة
الصحيفحة (.)943 ،686
( )3احملرر الوجيفز (.)266 /5

فإهن أحرص ش ء عليهن وأميل الننس إليهن{ ،ث يهيج فتراه م ْصفرا ث يكو حطنمان} أي:
يهيج ذلك الزر فرتاه مصفرا بع من كن خضرا نضرا ،ث يكو بع ذلك كل حطنمان ،أي:
يصير يبسن متحطمان ،هكاذا الحيان الا نين تكاو أوال شانبة ،ثا تكتهال ،ثا تكاو عجاوزا
شااوهنء .ولماان كاان هااذا المثاال داال عل ا زوال ال ا نين وانقضاانئهن وفراغهاان ال محنلااة ،وأ
اآلخر كنئنة ال محنلة ،حذر من أمرهن ورغب فيمان فيهان مان الخيار ،فقانل{ :وفا اآلخار
عذا ش ي وم ْغفر مان اهلل ور ْضاوا ومان ا ْلحيان الا نْين إال متان ا ْلغارور} أي :ولايس يف
اآلخر اآلتية القريبة إال إمن هذا وإمن هذا :إمن عذا ش ي  ،وإمن مغفار مان اهلل ورضاوا .
وق ْول { :ومن ا ْلحين ال نْين إال متن ا ْلغرور} أ ْي :ه متن فن  ،غنر لمن ركن إلي  ،فإن يغارت
هبن وتعجب حت يعتق أن ال دار سواهن وال معاند وراءهان ،وها حقيار قليلاة بنلنسابة إلا
ال ار اآلخر "(.)1
فسين اآلينت التا تاذم الا نين ال تخار عان أحا أمارين :إمان بمقنرنتهان بانآلخر  ،أو
االسااتكفنء هباان عنهاان والرضاان هباان ،فيااأي الااذم علا هااذا الوجا  ،وتبيااين أ هااذا االسااتكفنء
مخنلف للعقل السلي ومخانلف لحارص اإلنسان علا مصانلح التا يريا تحصايلهن يف
العنجل واآلجل ،وه يف الرتتيب ينبغ تق ي ال ائ منهن عل الزائل ،وق أحسان اإلمانم
ابن رجب الحنبل التفصيل يف المسألة فقنل" :وليس الذم راجعن إل مكن ال نين الذي هو
األرض الت جعلهن اهلل لبن آدم مهندا وسكنن ،وال إل من أود اهلل فيهن من الجبنل والبحنر
واألهناانر والمعااند  ،وال إلا ماان أنبتا فيهاان ماان الشااجر والاازر  ،وال إلا ماان بااث فيهاان ماان
الحيواننت وغير ذلك ،فإ ذلك كل من نعمة اهلل عل عبنده بمن له في من المننفع ،ولها
ب من االعتبنر واالست الل عل وح انية صننع وق رتا وعظمتا  ،وإنمان الاذم راجاع إلا
أفعنل بن آدم الواقعة يف ال نين؛ أل غنلبهن واقع علا غيار الوجا الاذي تحما عنقبتا  ،بال
يقع عل من تضر عنقبت "(.)2
ويؤك هاذا المعنا قولا سابحنن { :ومان هاذه ا ْلحيان الا نْين إال ل ْهاو ولعاب وإ الا ار
اآلخ ار له ا ا ْلحي اوا ل ا ْو ك اننوا ي ْعلم او } [العنكبااوت .]64 :فهااذا ذم لل ا نين بمقنرنتهاان
بنآلخر  ،وليس ذمن مطلقان ،قانل ابان القا رحما اهلل معلقان علا قولا تعانل { :وإ الا ار

( )1تفسري ابج كثري ( )25-24 /8بتصرف.
( )2جامع العلوم واحلكم (.)177 /2

اآلخر له ا ْلحيوا ل ْو كاننوا ي ْعلماو }" :فيحتمال قولا تعانل { :وإ الا ار اآلخار لها
ا ْلحيوا } معنيين:
أح همن :أ الحين اآلخر ه الحين ؛ ألهنن ال تنغيص فيهن وال نفند لهن ،أي :ال يشوهبن
من يشو الحين يف هذه ال ار ،فيكو الحيوا مص را عل هذا.
والثنين :أ يكو المعن أهنن ال ار الت ال تفن وال تنقطع وال تبيا كمان يفنا األحيانء
يف هذه ال نين ،فه أح هبذا االس من الحيوا الذي يفن ويموت"(.)1
فنلحين ال نين تذم حين تقنر بنآلخر  ،وهذا المعن المجمل يف بعض اآلينت مبين يف
آياانت أخ ار ،منهاان :قول ا ساابحنن { :ب ا ْل ت ا ْؤثرو ا ْلحي ان ال ا نْين} [األعل ا  ،]16 :وقول ا :
{واآلخر خ ْير وأ ْبق } [األعلا  ،]17 :وقانل سابحنن { :ومان أ ْرسا ْلنن مان ق ْبلاك إال رجانال
نوح إل ْيه م ْن أ ْهل ا ْلقرى أفل ْ يسايرو ْا فا األ ْرض فينظارو ْا ك ْياف كان عنقباة الاذين مان
ق ْبله ْ ول ار اآلخر خ ْير للذين اتقو ْا أفال ت ْعقلو } [يوسف ،]109 :وقنل سبحنن { :وقيال
للذين اتق ْو ْا منذا أنزل ربك ْ قنلو ْا خ ْيرا للذين أ ْحسنو ْا فا هاذه الا نْين حسانة ولا ار اآلخار
خ ْير ولن ْع دار ا ْلمتقين} [النحل.]30 :
فنلم ح هنن والذم هو بنلمقنرنة مع اآلخر  ،إمن بنلتسوية أو التفضايل ،فتاأي النصاوص
مؤك عل فضل اآلخر وتفنهة ال نين بنلمقنرنة مع اآلخر  ،وليست اآلخار أمارا متوهمان
بنلنسبة للمت ينين ،بل ه حقيقة مثل نطقها  ،وفيهان ما ن النعاي ومان الكمانل البشاري مان
ليس يف ال نين ،فكمن أ حين اإلنسن يف ال نين أفضل بكثير من حينت يف بطن أم مان حياث
كثر المعانرف والكمانل الاذي يحظا با بعا والدتا  ،فكاذلك حيان اآلخار فها أكمال
وأفضل ،والعلوم والمعنرف والملذات فيهان أكثار وأكمال ،فاال يشاوهبن نقاص وال ينغصاهن
فننء.
وهذه اآلينت الت ذكرنن تأويل بعضهن عن العلمنء مثلهن األحندياث الاوارد يف البان ،
ممن يوض ذلك ذكر الوج اآلخر لل نين يف القرآ .
المبحث الثاين :طبيعة األشيا يف الدنيا:
التعبير بنألشاينء أد مان التعبيار بنلحيان الا ينن؛ أل الحيان تختلاف مان شاخص إلا
شااخص ،وهااذا يساات ع كالم ان مشااتتن يف اتجنهاانت متع ا د  ،لكاان األشااينء -وماان بينهاان
( )1ابي األرواح إىل بالب األفراح (ص.)99 :

المنجزات البشرية ،والموجودات ال نيوية -من نظر فيهن يج أ القرآ ال يقا مهن للنانس
بصااور مرفوضااة ،باال تكل ا عاان الساار فيهاان ،وعاان المقنص ا الت ا ينبغ ا أ تااتلمس يف
وجودهن ،وهذه الحين ال نين ومن فيهن مخلوقة من أجل مقنص عظيماة ،منهان ال اللاة علا
اهلل سبحنن وتعنل  ،ومنهن التفضل عل العبند هبذه النع الموجود فيهن من منل ورز .
والمعنى األول -وهو الداللة على اهلل سبحانه وتعالى -مبثوث يف القرآ الكري  ،دلت
علي آينت كثير  ،منهن قول سبحنن وتعنل { :اهلل الذي خلا سا ْبع سامنوات ومان األ ْرض
م ْثلهن يتنزل األ ْمر ب ْينهن لت ْعلموا أ اهلل عل كل شا ْ ء قا ير وأ اهلل قا ْ أحان بكال شا ْ ء
ع ْلمن} [الطال  ،]12 :وقنل سبحنن { :أفل ْ ينظروا إل السمنء ف ْوقه ْ ك ْيف بن ْيننهن وزيننهن

ومن لهن من فرو } [ { ،]6 :أول ْ ينظرو ْا ف ملكوت السمنوات واأل ْرض ومان خلا اللا
من ش ْ ء وأ ْ عس أ يكاو قا ا ْقتار أجلها ْ فباأي حا يث ب ْعا ه ي ْؤمناو } [األعاراف:
.]185

وق ا دل اهلل عباانده بعظمااة الخل ا عل ا ق رت ا وعل ا كماانل قيوميت ا ساابحنن  ،فكاال
المخلوقنت العظيمة ه دليل عل هذا المعن  ،بمن فيهن السمنء واألرض والجبنل واإلبل
وغيرهن.
والمعنى الثاين :اإلنعام على العباد بنلموجودات؛ بتسخيرهن له وتوفيرهن عل وج لو
ل تكن علي لمن كننت حينهت مستقيمة ،فيأي القرآ الكري مبينن للطيبنت ،ولمان أحلا اهلل
عل العبند ممن تقوم ب مصنلحه دنين وأخارى ،ومان هاذا المعنا قولا سابحنن وتعانل :
{الذي جعل لك األ ْرض فراشن والسمنء بننء وأنزل من السمنء منء فأ ْخر ب من الثمارات
ر ْزقن لك ْ فال ت ْجعلو ْا لل أن ادا وأنت ْ ت ْعلمو } [البقر  .]22 :وقول سبحنن { :ومن ر ْحمت
جعل لك الل ْيل والنهانر لت ْساكنوا فيا ولت ْبتغاوا مان ف ْضال ولعلكا ْ ت ْشاكرو } [القصاص:
.]73

وتح ث عن عجنئب المخلوقانت وتساخيرهن لإلنسان فقانل{ :واألنْعانم خلقهان لكا ْ
فء ومننفع ومنْهن ت ْأكلو ولك ْ فيهن جمنل حاين تريحاو وحاين ت ْسارحو وت ْحمال
فيهن د ْ
أ ْثقنلك ْ إل بل ل ْ تكونو ْا بنلغي إال بش األنفاس إ ربكا ْ لارؤوف رحاي } [النحال،]7 :
وقنل سبحنن { :واللا جعال لكا مان بياوتك ْ ساكنن وجعال لكا مان جلاود األنْعانم بيوتان
ت ْستخفونهن ي ْوم ظ ْعنك ْ وي ْوم إقنمتك ْ وم ْن أ ْصوافهن وأ ْوبنرهان وأ ْشاعنرهن أثنثان ومتنعان إلا
حين} [النحل ،]80 :وقنل سبحنن { :وأ ْوح ربك إل الن ْحل أ اتخذي من ا ْلجبنل بيوتان

نسالك سابل رباك ذلاال ي ْخار مان
ومن الشجر وممن ي ْعرشو ث كل من كل الثمارات ف ْ
بطونهن شرا م ْختلف أ ْلوان في شفنء للنانس إ فا ذلاك آلياة لقا ْوم يتفكارو } [النحال:
.]69
وبااين المقصا ماان األرض ووجااود ماان عليهاان وهااو مصاالحة اإلنساان  ،فقاانل ساابحنن
وتعنل { :واأل ْرض وضعهن لألننم فيهان فنكهاة والن ْخال ذات األكْمانم وا ْلحاب ذو ا ْلع ْصاف

والر ْيحن } [الرحمن .]12 :قنل ابن كثير رحم اهلل" :أي :كمن رفع السامنء وضاع األرض
ومه هن وأرسنهن بنلجبنل الراسينت الشنمخنت؛ لتستقر لمن عل وجههن مان األنانم ،وها
الخالئ المختلفة أنواعه وأشكنله وألواهن وألسنته يف سنئر أقطنرهن وأرجنئهن"(.)1
فهذه ه النع األصلية ،وه المقنص الت من أجلهن خلقت هذه النع  ،فإذا صارفهن
الننس يف عبند اهلل سبحنن وتعانل وشاكروهن ازدادوا فيهان ،وإذا اشاتغلوا هبان عان اآلخار
ضربت له األمثنل المبينة لحقيقتهن من مقص هن ،وأن إذا ل تحقا هاذه المقنصا تكاو
ق زالت حكمتهن ،ول تع كمن ه يف الحقيقة ،فكننت مجرد لهو ولعب وغرور ومتان ال
ينبغ االلتفنت إلي  ،وال الوقوف عن ه؛ ألن بنلمقنرنة مع من بع ه ليس ذا بنل ،فهو كسرا
بقيعة أو كرمند اشت ت ب الرينح يف يوم عنصف ،أمن إذا أمنت كل هذه األمور ،ولا تشاغل
ال نين العب ول تله  ،فإ هذه األشينء األصل فيهن أهنن ل  ،ومخلوقة من أجل  ،قنل تعانل :
{ق ْل م ْن حرم زينة الل الت أ ْخر لعبنده وا ْلطيبنت من الر ْز ق ْل ه للذين آمنو ْا ف ا ْلحين
ال نْين خنلصة ي ْوم ا ْلقينمة كذلك نفصل اآلينت لق ْوم ي ْعلمو } [األعراف.]32 :
ولك أ تتأمل قول تعنل { :ق ْل ه للذين آمنو ْا ف ا ْلحين ال نْين خنلصة ي ْوم ا ْلقينماة}،
قاانل أكثاار المفساارين -وهااو قااول الضااحنك" :-في ا حااذف ،وتق ا يره :ه ا للااذين آمنااوا
وللمشااركين يف الحياان الا نين ،خنلصااة للمااؤمنين يااوم القينمااة ،وقياال :معناانه :خنلصااة يااوم
القينمة من التنغيص والغ  ،فإهنن له يف ال نين مع التنغيص والغ "(.)2
وقنل سابحنن { :يان أيهان الرسال كلاوا مان الطيبانت وا ْعملاوا صانلحن إنا بمان ت ْعملاو
علي } [المؤمنو  ،]51 :وقنل سبحنن { :ين أيهن الذين آمناو ْا كلاو ْا مان طيبانت مان رز ْقنانك ْ
و ْاشكرو ْا لل إ كنت ْ إينه ت ْعب و } [البقر  ،]172 :وقنل سبحنن { :ربك الذي ي ْزج لك

( )1تفسري ابج كثري (.)458 /7
( )2تفسري السمعاين (.)178 /2

ا ْلف ْلك ف ا ْلب ْحر لت ْبتغو ْا من ف ْضل إن كن بكا ْ رحيمان} [اإلساراء .]66 :فعا طلاب الا نين

فضال ،كمن ع حب اإليمن وبغض الكفر فضال.

وق لخص الشنطب رحم اهلل مان مار مان األدلاة يف ذم الا نين تانر وجعلهان نعماة تانر
أخرى فقنل" :والشريعة منزهة عن التضند ،مربأ عن االختالف؛ فلازم مان ذلاك أ تاوارد
الوصفين عل جهتين مختلفتين ،أو حنلتين متننفيتين ،بينن أ لهن نظرين:
أحدهما :نظار مجارد مان الحكماة التا وضاعت لهان الا نين مان كوهنان متعرفان للحا ،
ومسااتحقن لشااكر الواضااع لهاان ،باال إنماان يعتاارب فيهاان كوهناان عيش ان ومقتنص ان للااذات وم ا ال
للشهوات انتظنمن يف سلك البهنئ ؛ فظنهر أهنن من هذه الجهة قشر بال لب ،ولعب بال جا ،
وبنطل بال ح ؛ أل صنحب هذا النظر ل ينل منهن إال مأكوال ومشروبن وملبوسن ومنكوحن
ومركوبن ،من غير زائ  ،ث يزول عن قريب ،فال يبق من ش ء؛ فذلك كأضغنث األحاالم،
فكل من وصفت الشريعة فيهن عل هذا الوج ح  ،وهو نظر الكفنر الاذين لا يبصاروا منهان
إال من قنل تعانل مان أهنان لعاب ولهاو وزيناة وغيار ذلاك ممان وصافهن با ؛ ولاذلك صانرت
أعمنله {كسرا بقيعة ي ْحسب الظ ْم منء حت إذا جنءه ل ْ يج ْ ه ش ْيئن} [النور.]39 :
والثاين :نظر غيار مجارد مان الحكماة التا وضاعت لهان الا نين؛ فظانهر أهنان ماألى مان
المعنرف والحك  ،مبثوث فيهن من كل ش ء خطيار ممان ال يقا ر علا تأدياة شاكر بعضا ؛
فإذا نظر إليهن العنقل وج كل شا ء فيهان نعماة يجاب شاكرهن ،فننتا

إلا ذلاك حساب

ق رت وهتيئت  ،وصنر ذلك القشر محشوا لبان ،بال صانر القشار نفسا لبان؛ أل الجمياع نعا
طنلبة للعب أ يننلهن فيشكر هلل هبن وعليهن ،والربهن مشتمل عل النتيجة بنلقو أو بنلفعل؛
فال د وال جل يف هذه الوجوه إال والعقل عنجز عن بلوغ أدن من في من الحكا والانع ،
ومن هنهنن أخرب تعنل عن ال نين بأهنن ج وأهنن ح ؛ كقول تعنل { :أفحس ْبت ْ أنمن خل ْقننك ْ
عبثن وأنك ْ إل ْينان ال ت ْرجعاو } [المؤمناو ]115 :؛ وألجال هاذا صانرت أعمانل أهال هاذا
النظر معترب مثبتة؛ حت قيل{ :إال الذين آمنوا وعملوا الصنلحنت فله ْ أ ْجار غ ْيار م ْمناو }
[التين.]6 :

فنل نين من جهة النظر األول مذمومة ،وليست بمذمومة من جهة النظار الثانين ،بال ها
محمود ؛ فذمهن باإطال ال يساتقي  ،كمان أ ما حهن باإطال ال يساتقي  ،واألخاذ لهان مان
الجهة األول مذموم ،يسم أخذه رغبة يف ال نين وحبن يف العنجلة ،وض ه هو الزها فيهان،
وهو تركهن من تلك الجهة ،وال شك أ تركهن مان تلاك الجهاة مطلاو  ،واألخاذ لهان مان

الجهااة الثننيااة غياار مااذموم ،وال يساام أخااذه رغبااة فيهاان ،وال الزها فيهاان ماان هااذه الجهااة
محمود ،بل يسم سفهن وكسال وتبذيرا"(.)1
المبحث الثالث :تشجيع النصوص الشرعية على العمل والتكسب:
ممن ي فع دعوى أ نصوص ذم ال نين كننت سببن يف إعراض الننس عن العلا ومعاندا
العمل النصوص المتواتر يف التشجيع عل العمل والتكسب ،بل يف طلب ال نين إلا مان ال
ب لا م ْلكان ال
هننية ،فهذا سليمن وهو نب من أنبينء اهلل يقول يف دعنئ { :ر ا ْغف ْر ل وها ْ

ينبغ ألحا ما ْن ب ْعا ي إناك أنات ا ْلوهان } [ص ،]35 :ويوساف عليا الصاال والساالم
اجع ْلن عل خزائن األ ْرض إن حفيظ علي } [يوسف.]55 :
يقولْ { :
قنل المنوردي" :ويف هذا دليل علا جاواز أ يخطاب اإلنسان عماال يكاو لا أهاال،
وهو بحقوق وشروط قنئ  .فيمن حك ابان سايرين عان أبا هريار قانل :نزعنا عمار بان
الخطاان عاان عماال البحاارين ،ثاا دعاانين إليهاان فأبياات ،فقاانل :لاا وقاا سااأل يوسااف
العمل؟!"(.)2
وق اساتعنذ النبا صال اهلل عليا وسال مان العجاز والكسال ،فكان يقاول يف دعنئا :
«اللهم إين أعوذ ب من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدَّ ين وغلبة
الرجال»( ،)3وهن علي الصال والسالم أمت عن العجز وكل مان ياؤدي إلا ضاعف وحنجاة
إل الننس ،فقنل« :المؤمن القوي خير وأحب إلى اهلل من المؤمن الضعيف ،ويف كل خيذذر،
احرص على ما ينفع  ،واستعن باهلل وال تعجز ،وإن أصاب ش

فال تقل :لذذو أنذ فعلذذت

فإن لو تفتح عمل الشيطان»(.)4
كان ك ا وك ا ،ولكن قل :قدر اهلل وما شا فعلَّ ،
وماان الساابعة الااذين يظلها اهلل يف ظلا يااوم ال ظاال إال ظلا «اإلمذذام العذذادل ...ورجذذل
تصدَّ أخفى حتى ال تعلم شماله ما تنفق يمينه»( .)5والنصاوص ال اعيا ة إلا اإلنفان كلهان
محرمة للكسل واالتكنل عل الننس والقعود عن طلب الرز .

( )1املوافمات ( )366 /5بتصرف يسري.
( )2النكت والعيفون (.)50 /3
( )3أخرجه البخاري (.)2736
( )4أخرجه مسلم (.)2664
( )5أخرجه البخاري (.)629

وأمن بنلنسبة لالستفند من العلوم ال نيويا ة فاذلك أمار واضا وضاوح الشامس ،فكال
العلوم الننفعة ه محل إشند من الشر إذا وجهات إلا مان يخا م المقنصا العنماة ،قانل
نست ْغفروه ث توبو ْا إل ْيا إ ربا قرياب
است ْعمرك ْ فيهن ف ْ
سبحنن { :هو أنشأك من األ ْرض و ْ
مجيب} [هود .]61 :قنل زي بان أسال " :أمارك بعمانر مان تحتانجو إليا فيهان مان بنانء

مساانكن ،وغاارس أشااجنر .وقياال :المعنا ألهمكا عمنرهتاان ماان الحاارث والغاارس وحفاار
األهننر وغيرهن"(.)1
وق ا ا اسااتثن اهلل ماان أمسااكت الحيواناانت المعلمااة ماان المحرماانت ،فقاانل ساابحنن :
{ي ْسألونك منذا أحل له ْ ق ْل أحل لك الطيبنت ومن عل ْمت من ا ْلجوارح مكلبين تعلمونهن
اس الل عل ْي واتقو ْا الل إ اللا ساريع
ممن علمك الل فكلو ْا ممن أ ْمس ْكن عل ْيك ْ وا ْذكرو ْا ْ
ا ْلحسن } [المنئ  .]4 :قنل المنوردي{" :تعلمونهن ممن علمك اهلل} أي :تعلموهنن مان

طلااب الصااي لكا مماان علمكا اهلل ماان التأديااب الااذي أدبكا وصاافنت التعلااي التا بااين
حكمهن لك "(.)2
فكل من يفي البشر وينفعه من العلوم هو محال اعتبانر مان الشار وإشاند ؛ أل مياز
اإلنسن الحقيقية يف ال نين ه العل  ،وهذا يأي يف القرآ يف معرض المناة والنعماة مان اهلل
عز وجل ،قنل اهلل{ :عل اإلنسن من لا ْ ي ْعلا } [العلا  .]5 :وهاذا التعلاي شانمل لكال مان
جهل اإلنسن من العلوم(.)3
وق تكل العلمنء يف عالقة العلوم بنلشر  ،وجعلوهن من قبيل األدلة المركبة ،والت ال
تستعمل مستقلة ،وإنمن تأي أحكنم الشر مبنية عليهن وعلا نتنئجهان ،وهاذا شانمل لألدلاة
التنلية:
التواتر :وهو رواية الخرب من جمنعة يستحيل تواطؤه عل الكذ  ،وكان مساتن ه
يف ذلك الحس.
والح س :وهو التخمين يف الش ء للتوصل إل الظن.
والتجريب :وهو من يخضع لتجنر الننس مثل األدوية.
( )1تفسري المرطيب (.)56 /9
( )2النكت والعون (.)15 /2
( )3ينظر :احملرر الوجيفز (.)166 /7

قنل ابن عنص رحم اهلل:
والح س والتجريب من مركب ومعهمن تواترا ل انسب

()1

وبين العلمنء بننء األحكنم عل نتنئج التجنر  ،قنل ابن العرب " :هذا الذي ذكر النب
صل اهلل علي وسل من الت اوي واألدوية ذكر العلمنء أن خر عل أحا قسام الطاب،
والطب عن ه قسمن  :الطاب القينسا وهاو يونانين ،والطاب التجانرب وهاو طاب الهنا
والعار  ،فخرجات أجوبااة النبا صاال اهلل عليا وسال علا ماذاهب أهاال التجرباة لتااأي
العر بمن كننت تعتنده دنوا منهن وتقريبن للمرام عليهن"(.)2
وهذه التجربة جنرية يف أمور السينسة والحك واألدوية واألغذية وكل من ينفع الننس،
فعن عب اهلل بن مسل بن قتيبة ال ينوري قانل :ساألت عان قولا ( :ال يازال النانس بخيار مان
أخذوا العل عن أكنبره ) يري  :ال يزال الننس بخير من كن علمنؤه المشنيخ ،ولا يكان
علماانؤه األح ا اث؛ أل الشاايخ قا زالاات عن ا ميعاة الشاابن وح تا وعجلت ا وسافه ،
واستصحب التجربة والخرب  ،فال ي خل علي يف علم الشبهة ،وال يغلب علي الهوى ،وال
يميل ب الطمع ،وال يستزل الشيطن استزالل الح ث ،ومع السن الوقنر والجاللة والهيبة،
والح ث ق ي خل علي هذه األمور الت أمنت عل الشيخ ،فإذا دخلت علي وأفتا هلاك
وأهلك(.)3
وق بن الفقهنء أحكنم الحالل والحرام عل التجنر  ،فمان ثبات نفعا بنلتجرباة فهاو
حالل ،ومن ثبت ضرره بنلتجربة فهو حرام ،وهذا جنر يف أبوا الصوم والطهانر والصاال
والنكنح ،فنلضرر الموجب للتيسير في مبن عل خرب الطبياب الحانذ أو تجرباة الموافا
يف المزا كمن يقول الفقهنء.
وأماان علااوم الفلااك والحساان فهاا منصوصااة االعتباانر يف الشاار  ،قاانل ساابحنن :
{وعالمنت وبنلن ْج ه ْ ي ْهت و } [النحل .]16 :وقنل قتند " :إنمن خ ْل اهلل النجوم لثالثاة

( )1شرح املرتمى (ص.)45 :
( )2المبس (ص.)1130 :
( )3الفميفه واملتفمه للخطيفب البغرابي (.)156 /2

أ ْشينء :لتكو زينة للسمنء ،ومعانل للطار  ،ورجومان للشاينطين ،فما ْن قانل غ ْيار هاذا فقا ْ
تكلف من ال ع ْل ل ب "(.)1
وهذه العلوم كلهن معينة عل فه ماراد الشانر وتطبيقا  ،فانهلل حاين أمار بنلتوجا إلا
القبلة ل يكن من سبيل إل ذلك إال معرفاة هاذه العلاوم والا الئل التا تا ل عليهان ،فها
مرتبطة بنلشر ارتبن الش ء بشرط  ،قنل الشانفع رحما اهلل يف تفساير اآلياة التا مارت:
"فخل لها العالمانت ،ونصاب لها المساج الحارام ،وأماره أ يتوجهاوا إليا  .وإنمان
توجهه إلي بنلعالمنت الت خل له  ،والعقول الت ركبهن فايه  ،التا اسات لوا هبان علا
معرفة العالمنت .وكل هذا بين ونعمة من جل ثننؤه"(.)2
وقنل سبحنن { :وهو الذي جعل لك النجوم لت ْهت و ْا بهن فا ظلمانت ا ْلبار وا ْلب ْحار قا ْ
فص ْلنن اآلينت لق ْوم ي ْعلمو } [األنعنم .]97 :قنل ابن رش " :ياتعل مان أحكانم النجاوم مان
يست ل ب عل القبلة وأجزاء الليل ،ومن مض من ومان يهتا ي با يف ظلمانت الارب والبحار،
وتعرف مواضعهن من الفلك وأوقنت طلوعهن وغروهبن ،وهو مستحب"(.)3
ث قس عل ذلك سنئر العلوم ،فنلشر ال يعندي من ينفع الننس ،وال يذم الحيان الا نين
ألهنن الحين ال نين ،وإنمن ذمهن يف سين معين ومح د ،ول يقل أحا مان علمانء المسالمين
ق يمن أو ح يثن برتك العلوم الننفعة والزه فيهن ،ول ي

أحا مانه إلا الفقار وال شاجع

علي ؛ أل هذا يننف مقنص الشر الت جانء هبان ،والمصانل التا ساع إليهان ،والمفنسا
الت جنء ل رئهن ،وق فسر العلمنء المصنل والمفنس فقنلوا :المصنل  :اللذات وأسابنهبن
واألفراح وأسبنهبن ،والمفنس  :اآلالم وأسبنهبن والغموم وأسبنهبن(.)4
ومن العجيب أ م ع هذه ال عوى عل الشريعة إذا رأى أهل الشريعة يعتنو بعلوم
ال نين جعله مجرد انتهنزيين ونفعيين ،ودعن إلا عازله عان شاؤو الحيان وعان التاأثير
العنم ،وهذه التصرفنت من دليل عل أ ال ين ليس معندين للعل وال للحين وال للرفنهية؛
ألن لو كن كذلك من لق معتنقوه عنتن من مجنهبة من يري عزل ال ين عن الحيان وتاأخيره
عن التطور.
( )1ينظر :تفسري البغوي (.)14 /5
( )2الرسالة (ص .)34
( )3ينظر :الفروق للمراد (.)259 /4
( )4ينظر :الموا ر البج بر السالم (.)142 /1

واهلل الموف  ،وصل اهلل وسل وبنرك عل نبينن محم  ،وعل آل وصحب أجمعين.

