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 عمل الدنيا واآلخرة

 بقلم: الدكتور أمحد أديب أمحد

 

اإلمام علي )م(: )اعمل لُدنياَك كأنََّك تعيُش أبًدا، واعَمل آلخرِتَك كأنََّك متوُت  أمري املؤمننيقول ي

غًدا(.

 

حاولوا تكذيَب احلديِث واعتباَرُه موضُُّّوع،او ومةهم َمن حاوَ  تسُُّّ  َ  كثرٌي من فقهاِء السَُُِّّّةِ  

ٍَ ال    بقوله:  ُمفيتمعةاُهو ففي شٍُُّّ و ورَد حاُُّّ اِو موالف الفتاود عةد أالس السَُُِّّّةِ  دذا احلديِث عِب

 )الِسعي للدَّن ا ال ُيةايف الِسعي لآلخٍِة(.

تارًةو  علي )م(اإلمام وا تضُُّّ  َف احلديِث ما بَ  نسُُّّبِتِه حمريس اني مة   حاولوكذلك الشُُّّع ع   

َق شٍُُّّحهم مف شٍُُّّ س  اَبتارًة ثالثً و وَت)ص( تارًة أخٍدو ورسُُّّو س اِ  عل ةا سُُُُّّمُه واإلمامس احلسُُّّنس 

 (.ن ا أم اآلخٍِةله كما ورَد يف لو س أحِدام: )الق اُم باحعما س سواَء يف عملس الدَّاحلشوِيِ  السَِّةِ  

عجاَز ا عن اإلمام علي )م(و حِن اإلًُُُُُُّّّّّّّصن كُِّد أِن اذا احلديَث وارٌد َن ُنصرييعَ إِنةا كعلويعَ  

ََ لُّه مث ٌل يف احلوا س الواردِة عن غريسِهو فاحلديُث الذي ُيٍود عن اإلمامس    البُغِي يف ألوا س اإلمُّامس ل 

َس الولِت ُمتكاِمتضَُُُُُّّّّمعاني ال َمجيمُف الكثرَي من ال  و واذا َمقصُُُُّّّّوُد ال ٌ  ُمَتَتاِمٌ  ِلَ تِمَلاِدِةو ولكِةها يف نف

ًُ بواليِ  اإلمامس علي     يف لوله اليت َلوالاا ما اكتَمَل الدعيُن وال َتِمِت الةععم)م( الِتكامُل والِتماُم مٍتبٌط أا

ََُماإلس َلك ُم َوَرِض ُت ِنْعَمِتي َعَلْ ك ْم َوَأْتَمْمُت ِديَةك ْم َلك ْم َأك َمل ُت تعاىل: )ال َ ْوَم  ِدية،ا(. ْس

 احل اِة الدَّن ا تاعسلكُمس أمريس اني مةَ  )م( ال يتعلَُّق مَبالةَّصُُُُّّّّرييع واحلديُث يف مفهومةا العلويع 

سُُّّاِمهمو  ٍتقي بأنفسُُِّّهم ال بأج  مةَ  للم مةَ  فإِنُه يُموزيةِتهاو حِن اخل اَو حَ  ُيوِجُه من أمريس ال 

ََ ال َّ بَ  تبق  حِ ً  ُتٍَزُق من نع مس اِ و وَت علومس أِن احجسُُّّاَد توُ  وتفة و ولكِنَمومن ال  ََِذد احنف َت

َُ اي اليت تع ُأ أبد،او    َمبُّال   ٍِبُِّان ُِِّ  ح اًة بعَد ح اةم ومٍحلً  بعَد مٍحل مو فالِةف ِِ ال َتٍتقي من وعُّار

إىل مقامو يف دارس الدَّن او لذا وجَب العمُل عل  َتْةِقَ ِتها من الشُُِّّواِِب داِم،ا دوَن كللو أو مللوو واو  مقامو

ََ ال َمال  الدَّن ا زيةَتها قصُُّّوُد بَمقصُُّّود بالعبارِة احوىل من القو : )اعمل لُدن اَ  كأِنَك تع ُأ أبد،ا(و فل 

َس ِلُت قَِّق اكتماَلهاو بشٍِط عدمس الو ِواُِم بوجوقصوُد او اإلحساُس الِدَمومتاَعهاو بل ال  او س تٍل ِ  الِةف
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ٍس من خُ س الشَّعورس بأِنها اار  كاملً  َفَ َتولََّف العمُل عل  تٍل ِتهاو فانتِبْه  إىل حال م من الٍَورس والِتكبَّ

ٍْ نفسَك َك داُِم الوجوِد اااةاو وَأْش مُن واحٍْص عل  َتذل لس نفِسَك وَتٍويِضها وَتأديِبهاو وكأِنُمأيَّها ال  ِع

ِبَةقصُُُِّّّها َكْ ُ َتعاجَف وَتتكاسَُُُّّّل يف َعِمَلَكو فاعمْل عل  تأديِب نفسَُُُِّّّك وكأِنَك داُِم الوجوِد يف اذه  

 احل اِة الدَّن ا إىل ما شاَء ا .

ِسَك الَايَ  بها أن تضَُّف لةف قصُّوُد  َمأِما العبارة  الِثان   : )واعَمل آلخٍِتَك كأِنَك توُ  غد،ا( فال 

َِ الذي َتصبو إل ِه من خُ س العملس ِلُدن اَ  لقو س س عدنا  اًل ملكوَ  انيس   )ع(: )اطلبوا أِوالِةيبع وادد

َس غايُتُه االرتقاُء بها مقام،ا بعَد مقامو للواو س إىل ما بعَد  ٍُِهو واذه كلُّها ُتزاُد لكم(و فتأديُب الِةف اِ  وب

ٍِوُ  ال َمل ا ٍُ عةها باآلخٍِة بدل لس لو س اإلمامس ُمقامس احخريس واو ال وُ  مثاُ  ٍَّ)ال عل ةا سُُُُُّّّمُه:الصُُُّّّادق عِب

َس مٍكوزٌة يف السُُِّّالشُُِّّ هم لالوا: ِنأ الفلسُُّّفِ  جاَء عن أالسولد  (و؛ واو الِةفَماِء وشُُّّعاُعها يف الدَّن ام

ََ ما داَمْت)اعلم أِن الِة  ت و سُُُّّمع جوبً  عن إشٍُُّّاقس نورس العقلسعااُُّّيو َمَمهواِ  وال ً  بالشَُُِّّمظِلُم ف

َسو والِتفكرُي يف كلع حلظ م بأ وح،ا(وأِنْت سُُُُّّّمعَ ْت ُرَمنفسُُُّّّ،او وإاا اط  ِن فالعمُل لآلخٍِة او توج ٌه للِةف

حدم َيةاُم ما ِمن أ) ل ةا سُُمُه:عالصادق بدل لس لو س اإلمامس   مَن من خُ س عمِلِه البِد أن يصَل للَايِ ُمال 

ٍََجْت نفُسُه إىل الِس إالَّ ٍَ ماِءَع  عن الَك بقوله: )كأِنَك توُ  غد،ا(.)م( (و ولذلك عِب

 

 نكتفي لعدم اإلطال  وا  أعلم
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