الدنيا المذمومة
ُّ
ُ
القلب �إلى حظوظ ال ّنفْ�س
ان�صراف
ِ
�إعداد :مازن ح ّمودي

«ف��� ّإن �أم��ور الدُّ نيا ال ُيفتح منها باب � اّإل وتنفتح لأجله ع�شرة �أب��واب �أُ َخ��ر ،وهكذا يتداعى �إىل غري ح ٍّد
حم�صور وك أ� ّنها هاوية ال نهاية ِل ُعمقها ،و َمن َو َقع يف مهواة منها �سقط منها �إىل �أخرى».
وقفة مع م��دى خطورة توثيق العالقة بالدّنيا ،من كتاب (جامع ال�سعادات) لل�شيخ حم ّمد مهدي
الرناقي .+
الدنيا املذمومة ّ
بالدنيا وحكمتها وح ّظهم
حظ
الدنيا واإلهنماك فيها .وملّا جهلوا ُّ
ُّ
الدنيا املذمومة هي اهلوى ،وقد ظهر أ ّن ُّ
ُّ
لأِ
َ
ويعبرَّ عنه باهلوى ،وإليه منها ،مل يقترصوا عىل قدر اإلحتياج ،فأَوقعوا أنفسهم يف أشغاهلا،
نفسك الذي ال حاجة إليه مر اآلخرةُ ،
بعضها ببعض ،وتداعت إىل غري
أشار قوله تعاىل..﴿ :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ وتتابعت هذه األشغال وا ّتصلت ُ
ﯷ ﴾ النازعات .41-40:وجمامع اهلوى هي املذكورة يف قوله هناية حمدودة ،فغفلوا عن مقصودها ،وتاهوا يف كرثة األشغال.
تعاىل..﴿ :ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
ﭳ ﭴ  ﴾..احلديد .20:واألعيان اليت حتصل منها هذه
قع َر هلا
الدنيا هاوي ٌة ال ْ
األمور هي املذكورة يف قوله سبحانه ﴿ :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
الدنيا ال ُيفتح منها باب اّإل وتنفتح ألجله عرشة أبواب
فإ ّن أمور ُّ
ﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫ
حد حمصور وكأنهّ ا هاوية ال هناية
ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ أُ َخر ،وهكذا يتداعى إىل غري ٍّ
ِ
ومن َو َقع يف مهواة ٍ [ما بني جبلني] منها سقط منها إىل
ل ُعمقهاَ ،
الدنيا.
ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ﴾ آل عمران .14:فهذه أعيان ُّ
ضطر إليه اإلنسان
أخرى .وهكذا عىل ال َّتوايل ،أال ترى أ ّن ما ُي ّ
ِ
الدنيا
والبدن بأعيان ِ ّ
تعل ُُّق القلب َ
بالذات منحرص باملأكل وامللبس واملسكن؟ ولذلك حدثت
وللعبد معها [مع أعيان الدنيا] عالقتان:
الصناعات :الفالحة،
احلاجة إىل خمس صناعات هي أصول ِّ
مهه
حبه هلا وح ُّظه منها وانرصاف ِّ
والرعاية للموايش ،واحلياكة ،والبناء ،واإلقتناص -أي حتصيل
 -1عالقة مع القلب :وهي ُّ
ّ
إليها ،حىت يصري قلبه كالعبد " "..ويدخل يف هذه العالقة جميع
الصيد واملعادن واحلشائش واألحطاب -وترت َّتب
ما خلق اهلل من َّ
والسمعة ،وسوء ال َّظ ّن،
صفات القلب املتع ِّلقة ُّ
بالدنياِّ :
كالرياءُّ ،
الصناعات صناعات ُأ َخر ،وهكذا إىل أن حدثت
عىل ٍّ
كل من هذه ِّ
ِ
ِ
وحب املدح،
واملداهنة ،واحلسد ،واحلقد ،والغ ّل ،والكرب،
ّ
الصناعات اليت تراها يف العامل ،وما من أحد اَّإل وهو
جميع
ِّ
الدنيا الباطنة ،وال َّظاهرة هي
والتفاخر ،والتكاثر .فهذه هي ُّ
مشتغل بواحدة منها أو أكرث ،اَّإل أهل البطالة والكسالة ،حيث
األعيان املذكورة.
واستمروا عىل
مانع
منعهم
أو
با،
الص
ل
أو
يف
اإلشتغال
عن
غفلوا
ّ
ِّ
ّ
 -2وعالقة مع البدن :وهو اشتغاله بإصالح هذه األعيان
فاضطروا إىل
حت نشأوا بال شغل واكتساب،
لِتصلح حلظوظه وحظوظ غريه ،وهذا اإلشتغال عبارة عن غفلتهم وبطالتهم ،ىّ
ُّ
ِ
الصناعات واحلِ��رف اليت اشتغل ال ّناس هبا ،بحيث أَنْس ْتهم األخذ ممّا َيسعى فيه غريهم ،ولذلك حدثت حر َفتان خبيثتان مها
ِّ
َ
َ
اللُّصوصية والكدية [أو الكداية وهي اإلستجداء] ،ولكل واحد ٍ
ِ
َ
َ
َ
ْ
عما ُخلقوا ألجله ،ولو عرفوا سبب
ّ
ّ
أنفسهم وخالقهم وأغفلتهم َّ
املتأمل.
احلاجة إليها واقترصوا عىل قدر الضرّ ورة ،مل يستغرقهم اشتغال منهما أنواع غري حمصورة ال ختفى عىل ّ
العدد الثامن عشر
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