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المقدمة
ّ

رب العالمين ،وال�صالة وال�سالم على �أ�شرف
الحمد هلل ّ
الخلق مح ّمد وعلى �آله الأخيار المنتجبين.
مهم���ا تغ ّيرت الظ���روف ف����إنّ الفكر الأ�صي���ل يبقى على
�أ�صالته ،ومهما تب ّدلت الأحوال ف�إنّ الكالم المحكم بالدليل
يبق���ى عل���ى �إحكام���ه ،فالأ�صالة والإح���كام �أ�سا����س الثبات
���ي الراحل{
وال���دوام ،وم���ن هنا نج���د الإم���ام الخمين ّ
يو�صي:
«...الطبق ��ة المف ّك ��رة والط� اّّل�ب الجامع ّيي ��ن � اّأل
َي َدع ��وا ق ��راءة كت ��ب الأ�ست ��اذ العزي ��ز (ال�شهي ��د مرت�ض ��ى
مط ّه ��ري) ،وال يجعلوها ُتن�سى جرّاء الد�سائ�س المبغ�ضة
للإ�سالم...،
فق ��د كان عالم� �اً بالإ�س�ل�ام والق ��ر�آن الكري ��م والفن ��ون
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والمعارف الإ�س�ل�ام ّية المختلف ��ة ،فريداً من نوعه ...و� ّإن
كتاباته وكلماته ك ّلها بال �أيّ ا�ستثناء �سهل ٌة ومر ِّبية».
علي
وكذلك نجد قائ���د الثورة الإ�سالم ّية �سماحة ال�س ّيد ّ
���ي } ي�صفه ب�أ ّن���ه« :الم�ؤ�سّ ���س الفك ��ريّ لنظام
الخامنئ ّ
الجمهور ّي ��ة الإ�س�ل�ام ّية ...،و� ّأن ّ
الخط الفكريّ للأ�س ��تاذ
مط ّه ��ري هو ّ
الخط الأ�سا�س للأفكار الإ�سالم ّية الأ�صيلة
ا ّلذي يقف في وجه الحركات المعادية...
� ّإن الخط ا ّلذي ي�ستطيع �أن يحفظ الثورة من الناحية
الفكر ّي ��ة ه ��و ّ
خط ال�ش ��هيد مطه ��ريّ يعني خط الإ�س�ل�ام
إلتقاطي...
الأ�صيل غير ال
ّ
و�ص� � ّيتي �أن ال َتدَعوا كالم هذا ال�ش ��هيد ا ّلذي هو كالم
ال�ساحة المعا�صرة ...،واجعلوا كتبه محور بحثكم وتبادل
�آرائكم وادر�سوها ود ّر�سوها ب�شكل �صحيح.»...

�أ�سباب تخلُّف الم�سلمين

 1ـ ما هي �أ�سباب تخلُّف الم�سلمين؟
 2ـ ماذا يعني العمل وما هي جذور انحرافه؟
 3ـ هل الزهد ب�أن نجعل الدنيا غاية �أو و�سيلة؟
 4ـ وما هي �أهداف الزهد؟
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نالحظ �أنّ مجتمعنا الإ�سالمي يفتقد مظاهر الحياة
ويتّجه نحو الموت ،ومن هنا كان لزام ًا علينا �أن ن�شير
�إلى �أ�سباب هذا التخلُّف في �إطار المفاهيم المم�سوخة
والم�ش ّوهة ،لأنّ كثير ًا من المفاهيم الإ�سالمية الأ�صيلة
�أ�صبحت باهتة م ّيتة ال حراك فيها ب�سبب ما لحقها من
الت�شويه ،ومن هنا كان علينا كخطوة �أولى على طريق
الإحياء �أن نعالج بع�ض المفاهيم ونقوم بت�صحيحها في
الأذهان.
أ ـ مفهوم العمل

الإ�سالم دين العمل ،وهو ي�ؤ ِّكد من خالل الن�صو�ص
القر�آنية على ارتباط م�صير الب�شرية بعملها.
}ﰂﰃﰄﰅﰆﰇ{(((.
}ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ

((( �سورة النجم ،الآية.39 :

39

ﮎ
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ﮏﮐﮑﮒﮓ{(((.

فعندما ت�سود ذهنية ارتباط م�صير الأ ّمة بعملها ت�سعى
الأ ّمة �إلى االعتماد على طاقاتها كما ح�صل مع الم�سلمين
 10الأوائل فانبثقت في وجدانه الثقة القوية بالنف�س م ّما
دفعه �إلى �ساحات الجهاد دون �أن يخ�شى � ّأي ق ّوة �آنذاك،
لكن اعترت هذه التعاليم بمرور الزمن �أنواع ال�شوائب
واالنحرافات .حتى ف�شت الأفكار التي ت�ستهين بالعمل.
تاركة ك ّل الأفكار الواقعية والمنطقية.
نماذج من انحراف مفهوم العمل

ّ
الحظ :من الأفكار التي �سرت في مجتمعاتنا رغم
�أ ـ
�أنها ال تعتمد على منطق علمي �أو فل�سفي �أو قر�آني(((.
ب ـ انت�صار الباطل في �صراعه مع ّ
الحق :وهي فكرة
ت�شا�ؤمية م�ست�شرية في مجتمعاتنا ،ترى �أنّ � ّأي معاملة �أو
حركة ملتزمة بمعايير ال�صدق والإن�صاف ال يمكن لها �أن
ُتح ِّقق � ّأي مكا�سب ما ّدية ،وهذا يناق�ض النظرة الإ�سالمية
((( �سورة الزلزلة ،الآيتان 7 :ـ .8
((( ي�ست�شهد الأ�ستاذ ب�أمثلة من الأدب الفار�سي تركز على فكرة احلظ وتربطه مب�صري
الإن�سان.
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التي ر ّكزت على �ضرورة النظرة التفا�ؤلية لم�سيرة العا َلم،
و�أ ّنه ال يمكن ت�ص ّور نظام �أح�سن من النظام الموجود.
}ﮤﮥﮦﮧﮨﮩ{(((.
}ﰎﰏﰐﰑﰒﰓﰔﰕﰖ{(((.

وقد خلق اهلل الإن�سان مختار ًا يمكنه االنحراف يمنة �أو
ي�سرة ،وي�ستتبع هذا االختيار انحراف جماعة عن جا ّدة
الحقّ والعدل ،وهنا تتح ّمل المجموعة ال�صالحة م�س�ؤولية
مقارعة المنحرفين ،وهي تحظى في نف�س الوقت ب�إ�سناد
رب العالمين ،ولي�س للباطل �سوى جولة �سرعان ما يتراجع
ِّ
بعدها �أمام الحقّ  ،و�أجمل تمثيل ل�صراع الحق مع الباطل
نجده في القر�آن الكريم:

}ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ
ﯗ ﯘ ﯙﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ
ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ
ﯽ{(((.
((( �سورة ال�سجدة ،الآية.7 :
((( �سورة طه ،الآية.50 :
((( �سورة الرعد ،الآية.17 :
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فالزبد الذي ُيم ِّثل الباطل يذهب جفاء �أمام الحقّ ،
وهذا هو قانون الخليقة ،بينما ت�سري بيننا �أحاديث م�ش ِّككة
في جدوى الكفاح من �أجل �إحقاق العدل والحقّ  ،دون �أن
ندخل في تجربة كفاحية عملية واحدة.
12
ج ـ وجود مجدِّد على ر�أ�س ك ّل �سنة :وهذه فكرة
خاطئة وهي تعتمد على حديث واه ال�سند يقولّ �« :إن اهلل
يبعث لهذه ال ّأمة على ر�أ�س ك ّل مائة �سنة من ُيجدِّد لها
دينها»(((.
وقد راجت هذه الفكرة في الفكر ال�س ّني قديم ًا ودخلت
الفكر ال�شيعي في القرن الحادي ع�شر ،حيث و�صف ال�شيخُ
البهائي ال�شيخَ الكليني ب�أ ّنه مجدِّ د المذهب في القرن
الثالث ،ثم �أُطلق بعد ذلك هذا اللقب على المجل�سي الثاني
في القرن الثاني ع�شر ،وعلى الوحيد البهبهاني في القرن
الثالث ع�شر ،وعلى الميرزا ال�شيرازي في القرن الرابع
ع�شر الهجري.
ومن الغريب في هذه الفكرة �أ ّنها لماذا لم تعتبر النوابغ
الذين برزوا في �أوا�سط القرون كال�شيخ الطو�سي مث ًال من
المجدِّ دين ،وك�أنّ ذنبهم الوحيد �أ ّنهم لم يظهروا على ر�أ�س
القرن الهجري.
((( م�ستدرك �سفينة البحار ،ال�شيخ علي النمازي ال�شهرودي ،ج� ،3ص.409
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والمالحظ على هذه الفكرة �أ ّنها ُتعفي �أفراد المجتمع
كك ّل من التجديد ،وتلقي بالم�س�ؤولية على عاتق رجل واحد
من بين �أفراد مع ّينين على ر�أ�س ك ّل قرن ،بينما نجد القر�آن
الكريم عندما يتح ّدث عن فكرة التغيير ُيلقي بالم�س�ؤولية
13
على عاتق الجميع.
}...ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ
.((({...

فتغيير المجتمع الإن�ساني مرتبط بتغيير المحتوى
الداخلي لأفراد ذلك المجتمع و�أن يكونوا م�ستع ّدين لمثل
هذا التغيير ،ولي�ست فكرة التجديد الأحادي هذه � اّإل ل�صرف
الأ ّمة عن التفكير بعالج م�شاكلها وانحرافها وانتظار من
يقوم عنها بهذا الدور.
جذور انحراف مفهوم العمل

بد�أ انحراف مفهوم العمل كما ُيح ّدثنا التاريخ عند ظهور
فكرة الإرجاء((( على يد �أنا�س غارقين في بحر الرذيلة،
وقد تب ّنت هذه الفكرة ال�سلطة الحاكمة في العهد الأموي،
((( �سورة الرعد ،الآية.11 :
((( يقول املرجئة «ال ت�ض ّر مع الإميان مع�صية كما ال تنفع مع الكفر طاعة»�« ،إنّ الإميان هو
االعتقاد بالقلب و�إن �أعلن الكفر بل�سانه ،وعبد الأوثان ،و ...ومات على ذلك فهو م�ؤمن
كامل الإميان عند اهلل ع َّز وج َّل ،ويل هلل ع َّز وج َّل ،من �أهل الإميان».
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وراحت ُتف ِّرق بين الإيمان والعمل م�ؤ ِّكدة على �أه ّمية ما
ي�ضمره المرء في قلبه من �إيمان م�ستهينة بك ّل ما ي�صدر
منه من �أعمال.
14

مدرسة أهل البيت Rفي وجه التحريف

وجه ك ّل انحراف
لقد وقف الأئ ّمة الأطهار
ظهر بعد وفاة الر�سول الأكرم  ،Pبما في ذلك انحرافات
المرجئة ،ومفهوم انف�صال الإيمان عن العمل واال�ستهانة
بالعمل ،وما و�صلنا من �أحاديث عنهم Rيك�شف ع ّما
خا�ضوه من حرب فكرية تهدف �إلى �إحباط ك ّل محاوالت
الم�سخ والت�شويه في الدِّ ين الإ�سالمي.
و�أما مواجهتهم لفكرة العمل الم�ش ّوهة ،فالحظ ما ورد
عنهم Rمن حثّ وت�أكيد على العمل وعدم ف�صله عن
الإيمان:
Rفي

علي بن �أبي طالب :Q
 1ـ عن الإمام ّ
« ...و�إ ّني لمن قوم ال ت�أخذهم في اهلل لومة الئم،
�سيماهم �سيما ال�صدِّيقين ...ال ي�ستكبرون وال يعلون وال
يغ ّلون ،وال يف�سدون ،قلوبهم في الجنان ،و�أج�سادهم في
العمل»(((.
((( نهج البالغة ،ج� ،2ص 159ـ .160
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وعنه « :Qالم�ؤمن بعمله»(((.
علي  :Qالإيمان قول وعمل �أم قول
 3ـ و�سئل الإمام ّ
بال عمل؟ فقال:
«الإيمان ت�صديق بالجنان ،و�إقرار بالل�سان ،وعمل
15
بالأركان ،وهو عمل ك ّله»(((.
علي الباقر :Q
 4ـ وعن الإمام مح ّمد بن ّ
«� ّإن واليتنا ال ُتدرك �إال بالعمل»(((.
وعن الإمام جعفر بن مح ّمد ال�صادق :Q
«الإيمان عمل ك ّله»(((.
 5ـ وعنه :Q
«ملعون من قال الإيمان قول بال عمل»(((.
وهناك الكثير من الروايات التي ت�ؤ ِّكد على مفهوم
العمل ،و�أنّ الإيمان عمل ك ّله ،وجعله المعيار لتقييم خلو�ص
الإن�سان وقربه من اهلل.
((( غرر احلكم.14 ،
((( بحار الأنوار ،ج� ،66ص.74
((( الكايف ،ج� ،2ص.75
((( الكايف ،ج� ،2ص.34
((( بحار الأنوار ،ج� ،66ص.19
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القربى واالنتساب ألهل البيت Rال يكفي

لقد اكتفينا بانت�سابنا لمدر�سة �أهل البيتRعلى
م�ستوى القول ال العمل ،بينما القر�آن الكريم يدين �أولئك
 16الذين يزعمون �أنّ لهم قرابة عند اهلل تنجيهم من العذاب.

}ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ
ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ
ﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝ ﮞ
ﮟﮠ ﮡﮢﮣﮤﮥﮦ ﮧ
ﮨﮩﮪﮫﮬﮭ ﮮ
ﮯﮰﮱﯓﯔﯕ{(((.

والقر�آن يرف�ض �أن تكون و�شيجة القرابة �شفيع ًا للإن�سان،
النبي نوح :Q
فهو يجيب ّ
}ﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜ{(((.

وروي �أنّ ر�سول اهلل  Pقال البنته فاطمة :O
«يا فاطمة اعملي بنف�سك �إ ّني ال �أغني عنك من اهلل
�شيئاً» .وقال تعالى:
((( �سورة البقرة ،الآيات 80 :ـ .82
((( �سورة هود ،الآية.46 :
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}ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ
ﯮﯯ ﯰ ﯱﯲﯳﯴﯵ
ﯶﯷﯸ ﯹﯺﯻﯼ
ﯽﯾﯿﰀﰁ{(((.
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ب ـ مفهوم التو ُّكل
هذا المفهوم القر�آني ال�سامي ،مثل �سائر المفاهيم
وح�سا�س وذو ح ّدين� ،إن ُف ِهم بال�شكل
الإ�سالمية دقيق ّ
ال�صحيح �أثمر �أعظم النتائج الإيجابية ،و�إن ُف ِهم بال�شكل
الم�ش ّوه كما هو اليوم ،كان من العوامل المثبطة للهمم
والعزائم.
التو ُّكل في المفهوم القر�آني مفهوم ينب�ض بالدفع
والن�شاط والحيوية ،ويزيل ك ّل عوامل التر ُّدد واالنهزام
والخوف ،ولذلك نجد القر�آن ي�ستعمله عندما يريد �أن يث ّبت
وي�ش ّد من عزيمة و�صمود الفئة الم�سلمة:

}...ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃ{(((.

((( �سورة امل�ؤمنون ،الآيات 101 :ـ .103
((( �سورة �إبراهيم ،الآية.12 :
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}ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
ﭺﭻﭼﭽﭾﭿ{(((.

وللأ�سف �إنّ هذا المفهوم القر�آني الناب�ض بالحياة،
 18تب ّدل بين الم�سلمين اليوم �إلى مفهوم التواكل والتقاع�س
عن العمل واالندفاع.

ج ـ مفهوم الزهد
وهذا المفهوم من المفاهيم التي �ش ّوهت وت�أ ّثرت
بمالب�سات غير �إ�سالمية ،فالزهد الذي يعني لغة ترك
ال�شيء والرغبة عنه ،وا�صطالح ًا يطلق على من يترك
�أمر ًا له رغبة طبيعية فيه ،فال يطلق مث ًال على المري�ض
الذي ال رغبة له بالطعام �أ ّنه زاهد .هذا المفهوم جاء به
الإ�سالم ليحثّ الإن�سان على التر ُّفع عن االن�شداد البهيمي
بالأر�ض ،وعن ممار�سة القدرة والت�سلُّط ال�ست�ضعاف النا�س
وا�ستغالل ثرواتها .وعندها تتح ّول ك ّل الممار�سات الحياتية
�إلى و�سيلة للإن�سان ترتقي به �إلى اهلل �سبحانه ،وت�صبح
الدنيا و�سيلة ال غاية.
هذا المفهوم ت�أ ّثر بالرهبانية التي ابتدعتها الم�سيحية...
((( �سورة الأحزاب ،الآية.48 :
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}...ﮓ ﮔﮕﮖﮗ .((({...
...

حيث نجد فيها �أنّ ك ّل ممار�سة مع الطبيعة والحياة عم ًال
دنيوي ًا ،و�أ ّما الطقو�س فهي الأعمال الأخروية المعزولة عن
ك ّل ممار�سة حياتية ،وقد رف�ض الإ�سالم هذه الرهبانية 19
وع ّبر على ل�سان ر�سوله :P
«ال رهبانية في الإ�سالم»(((.
واعتبر �أنّ ك ّل الأعمال الدنيوية يمكن �أن تت� ّأطر ب�إطار
ديني ،و ُت�صبح �أعما ًال عبادية و�أخروية ،وذلك فيما لو كان
الهدف منها تح�صيل ر�ضا اهلل تعالى .فال�سلطة االقت�صادية
يمكن لها �أن تكون و�سيلة لتحقيق خالفة اهلل على الأر�ض،
النبي يو�سف :Q
فقد ع ّبر ّ
}ﭴ ﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼ{(((.

فهو ال يريد �أن ي�ستغ ّل هذه ال�سلطة لتحقيق مطامعه
ال�شخ�صية .وكذلك قد �أوجب الإ�سالم على الم�سلمين
�إعداد الق ّوة.
((( �سورة احلديد ،الآية.27 :
((( جامع �أحاديث ال�شيعة ،ال�سيد الربوجردي ،ج� ،20ص.21
((( �سورة يو�سف ،الآية.55 :
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}ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ
ﯠﯡﯢﯣﯤﯥ.((({...

ليرتفع بهم في الم�ستوى االجتماعي لي�ش ِّكلوا ق ّوة تبعث
 20على الرهبة في نفو�س الأعداء.
فالإ�سالم يدعو �إلى الزهد في الدنيا بمعنى �أن ال يجعل
يح�س بالف�شل واالنك�سار �إذا
الدنيا غاية ويجعلها و�سيلة ،فال ّ
فقد متاعها ،وال ي�شعر بالغرور �إذا ما امتلك �شيئ ًا منها ،لأ ّنه ال
يريد � اّإل وجه اهلل ،وهذا ما �أ�شار �إليه �أمير الم�ؤمنين :Q
«الزهد بين حكمتين في القر�آن:

}ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
ﯯﯰ.(((»{...
ّ
لذات الدنيا

تك ّررت في الن�صو�ص القديمة �أنّ الزهد عبارة عن
الإعرا�ض عن الدنيا وط ّيباتها.
مث ًال ،يقول ابن �سينا في الإ�شارات في النمط التا�سع:
«المعر�ض عن متاع الدنيا وط ّيباتها ُي�س ّمى با�سم
((( �سورة الأنفال ،الآية.60 :
((( �سورة احلديد ،الآية.23 :
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الزاهد» ،وهذه العبارة و�أمثالها توحي �أنّ الإن�سان مخ ّير
�أمام نوعين من الل ّذات دنيوية و�أخروية ،وال يمكن له الجمع
بينهما.
والحقّ �إنّ الإ�سالم يدعو �إلى التمتُّع بل ّذات الدنيا 21
وط ّيباتها.
}ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭﭮﭯﭰﭱﭲ ﭳﭴﭵ ﭶﭷﭸﭹ
ﭺﭻﭼ ﭽﭾ{(((.

لك ّنه تمتّع بها ب�شكل مت� ِّأطر بما فر�ضه اهلل و�ضمن
الحدود التي ح ّدها اهلل ،بحيث يرتفع بها عن االن�شداد
البهيمي �إلى الأر�ض ،وع ّما ح ّرم اهلل �سبحانه ،بل �إنّ القر�آن
يذهب �أكثر من ذلك ،فيرى �أنّ الط ّيب هو ما �أح ّل اهلل،
والخبيث هو ما ح ّرم اهلل...
}...ﮅﮆﮇﮈﮉﮊ.((({...

فلي�س هناك ل ّذة دنيوية تح ُرم الإن�سان من ل ّذات
الآخرة ،بل ك ّل ل ّذات الدنيا تو�صل الإن�سان �إلى الآخرة .و�أ ّما
((( �سورة الأعراف ،الآية.32 :
((( �سورة الأعراف ،الآية.157 :
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المح ّرمات فيظنّ مرتكبها �أ ّنها ل ّذة وما هي بل ّذة واقعية،
والفائز هم المتّقون الذين ا�ستفادوا من ل ّذات الدنيا
وو�صلوا �إلى نعيم الآخرة .وفي هذا ال�صدد يقول �أمير
 22الم�ؤمنين :Q
«� ّإن المتقين ذهبوا بعاجل الدنيا و�آجل الآخرة،
ف�شاركوا �أهل الدنيا في دنياهم ولم ي�شاركوا �أهل الآخرة
في �آخرتهم� ،سكنوا الدنيا ب�أف�ضل ما ُ�سكنت ،و�أكلوا
ب�أف�ضل ما �أُكلت»(((.
أهداف الزهد في اإلسالم

عندما يحثّ الإ�سالم على الزهد في الدنيا ف�إ ّنه ي�سعى
لتحقيق الأهداف التالية:
 -1الإيثار :فعندما تتعار�ض م�صلحة الفرد مع م�صلحة
المجتمع يت�ص ّدى الدِّ ين لح ّل هذه الم�شكلة االجتماعية،
ويقوم الإ�سالم بتربية �أبنائه تربية ال يبقى لهذه
ي�ضحي
الم�شكلة �أثر ،بحيث ي�شعر الم�سلم بالل ّذة عندما ّ
بم�صالحه ال�شخ�صية لأجل م�صالح الآخرين ،فيح ُرم
نف�سه من �أجل �إ�سعاد الآخرين.
((( نهج البالغة ،ج� ،3ص.27
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وقد ذكر لنا القر�آن الكريم �صور ًا رائعة ،وكذلك كتب
التاريخ عن الرعيل الأ ّول من الم�سلمين ،ت�ؤ ِّكد التفاني
والإيثار الذي زرعه الإ�سالم في نفو�سهم ...ف�سورة }ﯜ
ﯝ{ ُتحدِّ ثنا عن �إيثار �أمير الم�ؤمنين و�أهل بيته الكرام
23
Rبما يملكونه من طعام...
}ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
ﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲ{(((.

وكذلك مدح القر�آن الكريم ال�صفوة الم�ؤمنة من
الأن�صار ،حيث ّ
�سطروا �أروع ال�صور في التفاني والإيثار،
فع ّبر عنهم:
}ﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾ{(((.

 -2الموا�ساة :فالإ�سالم ُير ّبي �أبناءه على اال�شتراك في
الأحا�سي�س ،والعواطف ،لي�صبحوا كالج�سد الواحد �إذا
ا�شتكى منه ع�ضو تداعت له �سائر الأع�ضاء بال�سهر
والحمى ،وعندها ال نت�ص ّور في المجتمع الإ�سالمي فئة
مترفة و�أخرى معدمة ،لأنّ روح الم�ساواة التي يخلقها
((( �سورة الإن�سان ،الآيتان 8 :ـ .9
((( �سورة احل�شر ،الآية.9 :
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الإ�سالم بالزهد ت�أبى على المتم ّكنين من �أن يتركوا
المحرومين دون �أن يم ّدوا لهم يد العون ،فتزول عندها
ظاهرة الفقر والفاقة ،وال يبقى هناك تفاوت فاح�ش في
 24م�ستوى المعي�شة.
كما ُيعير الإ�سالم �أه ّمية كبرى لزهد الحاكم الإ�سالمي،
لأ ّنه بحاجة �إلى روح الم�ساواة �أكثر من غيره من الم�سلمين،
حيث �إنّ الزهد لدى الحاكم يخلق في المجتمع معايير
لتقييم الأفراد ال ربط لها بالمال وال المتاع .ومن هنا كان
لزام ًا على الحاكم الإ�سالمي �أن يعي�ش عي�شة �أب�سط النا�س
ج�سد نموذج
و�أ�ضعفهم ،وهذا �أمير الم�ؤمنين ُ Qي ِّ
الحاكم الزاهد ويقول:
« ...ولو �شئت الهتديت الطريق �إلى م�ص ّفى هذا
الع�سل ،ولباب هذا القمح ،ون�سائج هذا الق ّز ،ولكن هيهات
�أن يغلبني هواي ،ويقودني ج�شعي �إلى تخ ّير الأطعمة ـ
ولع ّل بالحجاز �أو اليمامة من ال طمع له في القر�ص،
وال عهد له بال�شبع ـ �أو �أبيت مبطاناً وحولي بطون غرثى
و�أكباد ح ّرى� ،أو �أكون كما قال القائل:
وح�سبك داء �أن تبيت ببطنة وحولك �أكباد تحنّ �إلى الق ّد

�أ�أقنع من نف�سي ب�أن يقال :هذا �أمير الم�ؤمنين وال
�أ�شاركهم في مكاره الدهر� ،أو �أكون لهم �أ�سوة في ج�شوبة
العي�ش»(((.
 - 3التح ُّرر واالنعتاق :فالإن�سان مق ّيد بعوامل طبيعية ال
يمكنه التخلي عنها ،كالتن ُّف�س وتناول الطعام وما �شابه
ذلك ،لكن هناك بع�ض القيود التي ُيمكن له �أن يتح ّرر
وحب الجاه وال�شهرة و�أمثال ذلك،
منها ،كالبخل والنهم ّ
ف�إ ّنها كفيلة ب�أن ُتك ِّبل الإن�سان فيما لو �أرخى لهواه العنان
ولم ير ِّو�ض نف�سه على التح ُّرر واالنعتاق منها.
والزهد يقوم بدور عام في حياة الإن�سان ،حيث ُيح ِّرره
وحب
من العوامل والقيود التي ت�ش ّده �إلى البطر والراحة ّ
ال ّذات ،ويجعله قادر ًا على االندفاع ال�سريع في �ساحات
العمل االجتماعي ،ومن هنا كان الأنبياء �Rأكثر النا�س
تح ّرر ًا من هذه القيود المفتعلة .وهذا خ ّريج مدر�سة
علي بن �أبي طالب  Qيتح ّدث
الر�سول الأكرم الإمام ّ
عن تروي�ضه لنف�سه فيقول مخاطب ًا الدنيا:
((( نهج البالغة ،ج� ،3ص.72
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« ...اغربي ع ّني((( فواهلل ال � ّ
أذل لك فت�ستذليني،
وال �أ�سل�س((( لك فتقوديني ،و�أيم اهلل ـ يميناً �أ�ستثني
فيها بم�شيئة اهلل ـ لأر ّو�ضنّ نف�سي ريا�ضة ته�شّ ((( معها
� 26إلى القر�ص �إذا قدرت عليه مطعوماً ،وتقنع بالملح
م�أدوماً ،ولأدعنّ مقلتي كعين ماء ن�ضب((( معينها،
م�ستفرغة دموعها� ،أتمتلئ ال�سائمة من ريعها فتبرك،
علي من
وت�شبع الربي�ضة((( من ع�شبها فترب�ض ،وي�أكل ٌّ
زاده فيهجع؟!! ق ّرت((( �إذن عينه �إذا اقتدى بعد ال�سنين
المتطاولة بالبهيمة الهاملة((( وال�سائمة المرعية»(((.
لكن االنعتاق ال يعني �أبد ًا االنعزال عن الدنيا ،بل يعني
دخول معترك الحياة بتر ُّفع عن ك ّل الذات ّيات ،وممار�سة
الحياة ممار�سة القائد لها ال المنقاد خلفها ،الالهث
وراءها.
((( اغربي عني :ابتعدي عني.
((( ال �أ�سل�س :ال �أنقاد.
((( ته�ش :تفرح.
((( ن�ضبّ :
جف ما�ؤها.
((( الربي�ضة :الغنم.
((( جمدت وجفّت ،وهو دعاء على نف�سه ب�أن يفقد احلياة ،لأن فقدان احلياة الزم جفاف العني
وجمودها.
((( الهاملة :املرتوكة.
((( نهج البالغة ،ج� ،3ص.74
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-4تذ ّوق اللذّات المعنوية :لأنّ االنغما�س في تلبية حاجات
الج�سد الما ّدية ،يحول دون تذ ّوق اللذائذ المعنوية،
فال يمكن لمن يعي�ش بين المعلف والم�ضجع �أن يعي�ش
ل ّذة الدعاء مث ًال� ،أو ل ّذة االت�صال باهلل �أو الت�ضحية
27
والإيثار �أو طلب العلم والتفكير والعطاء ،ولك ّنه حينما
يمار�س الزهد والتر ُّفع عن االنعما�س باللذائذ المادية
واالن�شداد البهيمي �إلى الأر�ض ومتاعها ،ينفتح �أمامه
عالم جديد من اللذائذ المعنوية التي ال تق ّل عن اللذائذ
الما ّدية� ،إن لم تكن �أعمق منها ،والعابد الزاهد يرى
حقائق الكون بمنظار يختلف عن ذلك المنغم�س في
ح�سه الما ّدي ،فهو يتجاوز �إطار الر�ؤية لي�شمل التفكير
ّ
واال�ستنتاج والتقييم والربط ،يقول تعالى} :ﮉﮊ
ﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑ
ﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙ
ﮚﮛﮜﮝ ﮞﮟﮠ
ﮡﮢﮣﮤﮥﮦ{(((.

((( �سورة �آل عمران ،الآيتان 190 :ـ .191
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الخالصة

الحي
لماذا تخ ّلف الم�سلمون وفقدوا مظاهر المجتمع ّ
واتجهوا نحو الموت؟ �ألي�س لأنّ المفاهيم الإ�سالمية
أهم تلك المفاهيم :مفهوم العمل
 28الرفيعة قد �ش ّوهت ،ومن � ّ
ومن نماذجه �شياع فكرة ّ
الحظ بين الم�سلمين ،و�أنّ الباطل
منت�صر ال نقدر على مواجهته .بل علينا �أن ننتظر المجدِّ د
على ر�أ�س ك ّل �سنة هجرية ،لكن مدر�سة �أهل البيت وقفت
في وجه هذا التحريف وت�ص ّدت له بق ّوة ،ومن يقر�أ الروايات
يجد ب�صراحة ما كان يعانيه الأئ ّمة Rوكيف جهدوا في
توعية الم�سلمين وح ّثهم على العمل.
ومن تلك المفاهيم التي �ش ّوهت مفهوم التو ُّكل ،حيث
�أ�صبح اليوم تواكل وتقاع�س ،وكذلك مفهوم الزهد ،وترك
ط ّيبات ومل ّذات الدنيا ،ف�إنّ الدنيا ك ّلها و�سيلة للو�صول �إلى
الآخرة ولي�ست هدف ًا بح ّد ذاتها ،وعندما يطرح الإ�سالم
مفهوم الزهد ف�إ ّنه يهدف منه لتحقيق الم�ساواة بين النا�س،
و�إيثار الم�ؤمنين وتفانيهم في �سبيل م�صالح الآخرين،
وبالتالي التح ُّرر من ك ّل قيود الدنيا ومتع ّلقاتها ،حتى يت�أتّى
أهم من ك ّل
للإن�سان �أن يتذ ّوق الل ّذات المعنوية ،التي هي � ّ
الل ّذات الدنيوية.
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الفهرس
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