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المقّدمة

الحمد هلل رّب العالمين، وال�سالة وال�سالم على اأ�سرف 

الخلق محّمد وعلى اآله الأخيار المنتجبين.

مهمـــا تغّيرت الظـــروف فـــاإّن الفكر الأ�سيـــل يبقى على 

اأ�سالته، ومهما تبّدلت الأحوال فاإّن الكالم المحكم بالدليل 

يبقـــى علـــى اإحكامـــه، فالأ�سالة والإحـــكام اأ�سا�ـــس الثبات 

والـــدوام، ومـــن هنا نجـــد الإمـــام الخمينـــّي الراحل} 

يو�سي: 

�ألاّ  ي���ن  �لجامعياّ ب  و�لط����اّ ���رة  �لمفكاّ »...�لطبق���ة 

َيَدع���وا ق���راءة كت���ب الأ�شت���اذ العزي���ز )�ل�ضهي���د مرت�ض���ى 

�ء �لد�ضائ�س �لمبغ�ضة  ���ري(، ول يجعلوها ُتن�ضى جراّ مطهاّ

ل�إ�ض�م،...

فق���د كان عالم���اً بالإ�ض����م و�لق���ر�آن �لكري���م و�لفن���ون 
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و�لمعارف �لإ�ض����مياّة �لمختلف���ة، فريد�ً من نوعه... و�إناّ 

كتاباته وكلماته كلاّها ب� �أياّ ��ضتثناء �ضهلٌة ومربِّية«.

وكذلك نجد قائـــد الثورة الإ�سالمّية �سماحة ال�سّيد علّي 

����س �لفك���رياّ لنظام  الخامنئـــّي { ي�سفه باأّنـــه: »�لموؤ�ضاّ

���ة �لإ�ض����مياّة،... و�أناّ �لخطاّ �لفكرياّ ل�أ�ض���تاذ  �لجمهورياّ

���ري هو �لخطاّ �لأ�ضا�س ل�أفكار �لإ�ض�مياّة �لأ�ضيلة  مطهاّ

�لاّذي يقف في وجه �لحركات �لمعادية...

�إناّ �لخط �لاّذي ي�ضتطيع �أن يحفظ �لثورة من �لناحية 

���ة ه���و خطاّ �ل�ض���هيد مطه���رياّ يعني خط �لإ�ض����م  �لفكرياّ

... �لأ�ضيل غير �لإلتقاطياّ

و�ض���ياّتي �أن ل َتَدعو� ك�م هذ� �ل�ض���هيد �لاّذي هو ك�م 

�ل�ضاحة �لمعا�ضرة،... و�جعلو� كتبه محور بحثكم وتبادل 

�ضوها ب�ضكل �ضحيح...«. �آر�ئكم و�در�ضوها ودراّ



اأ�سباب تخلُّف الم�سلمين

1 ـ ما هي اأ�سباب تخلُّف الم�سلمين؟

2 ـ ماذا يعني العمل وما هي جذور انحرافه؟

3ـ  هل الزهد باأن نجعل الدنيا غاية اأو و�سيلة؟

4 ـ وما هي اأهداف الزهد؟



8

أسباب تخلف املسلمني



9

أسباب تخلف املسلمني

الحياة  مظاهر  يفتقد  الإ�سالمي  مجتمعنا  اأّن  نالحظ 

ن�سير  اأن  علينا  لزامًا  كان  هنا  ومن  الموت،  نحو  ويّتجه 

المم�سوخة  المفاهيم  اإطار  في  التخلُّف  هذا  اأ�سباب  اإلى 

الأ�سيلة  الإ�سالمية  المفاهيم  من  كثيرًا  لأّن  والم�سّوهة، 

من  لحقها  ما  ب�سبب  فيها  حراك  ل  مّيتة  باهتة  اأ�سبحت 

طريق  على  اأولى  كخطوة  علينا  كان  هنا  ومن  الت�سويه، 

في  بت�سحيحها  ونقوم  المفاهيم  بع�س  نعالج  اأن  الإحياء 

الأذهان.

أ ـ مفهوم العمل
الن�سو�س  خالل  من  د  يوؤكِّ وهو  العمل،  دين  الإ�سالم 

القراآنية على ارتباط م�سير الب�سرية بعملها.

.)1(

{مئ ىئ يئ جب  حب خب  }

ک  39 ڑ ژ   ژ  ڈ  ڈ  {ڎ 

)1(  �سورة النجم، الآية: 39.



10

أسباب تخلف املسلمني

.(((
ک ک ک گ گ   }

فعندما ت�سود ذهنية ارتباط م�سير الأّمة بعملها ت�سعى 

الأّمة اإلى العتماد على طاقاتها كما ح�سل مع الم�سلمين 

مّما  بالنف�س  القوية  الثقة  وجدانه  في  فانبثقت  الأوائل 

اآنذاك،  قّوة  اأّي  يخ�سى  اأن  دون  الجهاد  �ساحات  اإلى  دفعه 

ال�سوائب  اأنواع  الزمن  بمرور  التعاليم  هذه  اعترت  لكن 

بالعمل.  ت�ستهين  التي  الأفكار  ف�ست  حتى  والنحرافات. 

تاركة كّل الأفكار الواقعية والمنطقية.

نماذج من انحراف مفهوم العمل
�سرت في مجتمعاتنا رغم  التي  الأفكار  من   : �لحظاّ  � �أ 

.
)2(

اأنها ل تعتمد على منطق علمي اأو فل�سفي اأو قراآني

: وهي فكرة  � �نت�ضار �لباطل في �ضر�عه مع �لحقاّ ب 

اأو  معاملة  اأّي  اأّن  ترى  مجتمعاتنا،  في  م�ست�سرية  ت�ساوؤمية 

حركة ملتزمة بمعايير ال�سدق والإن�ساف ل يمكن لها اأن 

ق اأّي مكا�سب ماّدية، وهذا يناق�س النظرة الإ�سالمية  ُتحقِّ

)1(  �سورة الزلزلة، الآيتان: 7 ـ 8.

مب�سري  وتربطه  احلظ  فكرة  على  تركز  الفار�سي  الأدب  من  باأمثلة  الأ�ستاذ  ي�ست�سهد    )2(

الإن�سان.
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التي رّكزت على �سرورة النظرة التفاوؤلية لم�سيرة العاَلم، 

واأّنه ل يمكن ت�سّور نظام اأح�سن من النظام الموجود.

.(((
{ۀ ۀ  ہ ہ ہہ  }

.(((
{مت ىت يت جث  مث  ىث يث حج  مج  }

وقد خلق اهلل الإن�سان مختارًا يمكنه النحراف يمنة اأو 

جاّدة  عن  جماعة  انحراف  الختيار  هذا  وي�ستتبع  ي�سرة، 

م�سوؤولية  ال�سالحة  المجموعة  تتحّمل  وهنا  والعدل،  الحّق 

باإ�سناد  الوقت  نف�س  المنحرفين، وهي تحظى في  مقارعة 

ربِّ العالمين، ولي�س للباطل �سوى جولة �سرعان ما يتراجع 

اأمام الحّق، واأجمل تمثيل ل�سراع الحق مع الباطل  بعدها 

نجده في القراآن الكريم:

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے   {ے 

ۉ  ۉ   ۅ  ۅ    ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆۆ   ۇ  ۇ 
وئ  وئ  ەئ  ائەئ  ائ  ى  ى  ې          ېې  ې   
ی  ىئ  ىئ       ېئىئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ   ۆئ  ۇئۇئ 

.(((
ی  }

)1(  �سورة ال�سجدة، الآية: 7.

)2(  �سورة طه، الآية: 50.

)3(  �سورة الرعد، الآية: 17.
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الحّق،  اأمام  جفاء  يذهب  الباطل  ُيمثِّل  الذي  فالزبد 

كة  وهذا هو قانون الخليقة، بينما ت�سري بيننا اأحاديث م�سكِّ

اأن  دون  والحّق،  العدل  اإحقاق  اأجل  من  الكفاح  في جدوى 

ندخل في تجربة كفاحية عملية واحدة.

فكرة  وهذه  �ضنة:  كلاّ  ر�أ�س  على  د  مجدِّ وجود   � ج 

»�إناّ �هلل  يقول:  ال�سند  واه  تعتمد على حديث  خاطئة وهي 

د لها  ة على ر�أ�س كلاّ مائة �ضنة من ُيجدِّ يبعث لهذه �لأماّ

.
)1(

دينها«

وقد راجت هذه الفكرة في الفكر ال�سّني قديمًا ودخلت 

الفكر ال�سيعي في القرن الحادي ع�سر، حيث و�سف ال�سيُخ 

القرن  في  المذهب  د  مجدِّ باأّنه  الكليني  ال�سيَخ  البهائي 

طلق بعد ذلك هذا اللقب على المجل�سي الثاني 
ُ
الثالث، ثم اأ

في القرن الثاني ع�سر، وعلى الوحيد البهبهاني في القرن 

الرابع  القرن  في  ال�سيرازي  الميرزا  وعلى  ع�سر،  الثالث 

ع�سر الهجري.

ومن الغريب في هذه الفكرة اأّنها لماذا لم تعتبر النوابغ 

الذين برزوا في اأوا�سط القرون كال�سيخ الطو�سي مثاًل من 

دين، وكاأّن ذنبهم الوحيد اأّنهم لم يظهروا على راأ�س  المجدِّ

القرن الهجري.

)1(  م�ستدرك �سفينة البحار، ال�سيخ علي النمازي ال�سهرودي، ج3، �س409.
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المجتمع  اأفراد  ُتعفي  اأّنها  الفكرة  والمالحظ على هذه 

ككّل من التجديد، وتلقي بالم�سوؤولية على عاتق رجل واحد 

من بين اأفراد معّينين على راأ�س كّل قرن، بينما نجد القراآن 

ُيلقي بالم�سوؤولية  التغيير  الكريم عندما يتحّدث عن فكرة 

على عاتق الجميع.

ڭۇ    ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے   ھ  {...ھ 
.(((

{...
المحتوى  بتغيير  مرتبط  الإن�ساني  المجتمع  فتغيير 

لمثل  م�ستعّدين  يكونوا  واأن  المجتمع  لأفراد ذلك  الداخلي 

هذا التغيير، ولي�ست فكرة التجديد الأحادي هذه اإّل ل�سرف 

وانتظار من  وانحرافها  م�ساكلها  بعالج  التفكير  الأّمة عن 

يقوم عنها بهذا الدور.

جذور انحراف مفهوم العمل
بداأ انحراف مفهوم العمل كما ُيحّدثنا التاريخ عند ظهور 

الرذيلة،  بحر  في  غارقين  اأنا�س  يد  على   
)2(

الإرجاء فكرة 

وقد تبّنت هذه الفكرة ال�سلطة الحاكمة في العهد الأموي، 

)1(  �سورة الرعد، الآية: 11.

)2(  يقول املرجئة »ل ت�سّر مع الإميان مع�سية كما ل تنفع مع الكفر طاعة«، »اإّن الإميان هو 

موؤمن  فهو  ومات على ذلك  و...  الأوثان،  وعبد  بل�سانه،  الكفر  اأعلن  واإن  بالقلب  العتقاد 

، من اأهل الإميان«. ، ويل هلل عزَّ وجلَّ كامل الإميان عند اهلل عزَّ وجلَّ
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ما  اأهّمية  على  دة  موؤكِّ والعمل  الإيمان  بين  ق  ُتفرِّ وراحت 

اإيمان م�ستهينة بكّل ما ي�سدر  المرء في قلبه من  ي�سمره 

منه من اأعمال.

مدرسة أهل البيت Rفي وجه التحريف
انحراف  كّل  وجه  Rفي  الأطهار  الأئّمة  وقف  لقد 

ظهر بعد وفاة الر�سول الأكرم P، بما في ذلك انحرافات 

وال�ستهانة  العمل  الإيمان عن  انف�سال  ومفهوم  المرجئة، 

عّما  Rيك�سف  عنهم  اأحاديث  من  و�سلنا  وما  بالعمل، 

كّل محاولت  اإحباط  اإلى  تهدف  فكرية  خا�سوه من حرب 

ين الإ�سالمي. الم�سخ والت�سويه في الدِّ

واأما مواجهتهم  لفكرة العمل الم�سّوهة، فالحظ ما ورد 

العمل وعدم ف�سله عن  وتاأكيد على  Rمن حّث  عنهم 

الإيمان:

:Q 1 � عن �لإمام علياّ بن �أبي طالب

لئم،  لومة  �هلل  في  تاأخذهم  ل  قوم  لمن  و�إناّي   ...«

يقين... ل ي�ضتكبرون ول يعلون ول  �ضيماهم �ضيما �ل�ضدِّ

يغلاّون، ول يف�ضدون، قلوبهم في �لجنان، و�أج�ضادهم في 

.
)1(

�لعمل«

)1(  نهج البالغة، ج2، �س159 ـ 160.
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.
)1(

وعنه Q: »�لموؤمن بعمله«

3 ـ و�سئل الإمام علّي Q: الإيمان قول وعمل اأم قول 

بال عمل؟ فقال:

وعمل  بالل�ضان،  و�إقر�ر  بالجنان،  ت�ضديق  »�لإيمان 

.
)2(

بالأركان، وهو عمل كلاّه«

:Q 4 ـ وعن الإمام محّمد بن علّي الباقر

.
)3(

»�إناّ وليتنا ل ُتدرك �إل بالعمل«

:Q وعن الإمام جعفر بن محّمد ال�سادق

.
)4(

»�لإيمان عمل كلاّه«

:Q 5 ـ وعنه

.
)5(

»ملعون من قال �لإيمان قول ب� عمل«

مفهوم  على  د  توؤكِّ التي  الروايات  من  الكثير  وهناك 

العمل، واأّن الإيمان عمل كّله، وجعله المعيار لتقييم خلو�س 

الإن�سان وقربه من اهلل.

)1(  غرر احلكم، 14.

)2(  بحار الأنوار، ج66، �س74.

)3(  الكايف، ج2، �س75.

)4(  الكايف، ج2، �س34.

)5(  بحار الأنوار، ج66، �س19.
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القربى واالنتساب ألهل البيت Rال يكفي
البيتRعلى  اأهل  لمدر�سة  بانت�سابنا  اكتفينا  لقد 

اأولئك  يدين  الكريم  القراآن  بينما  العمل،  ل  القول  م�ستوى 

الذين يزعمون اأّن لهم قرابة عند اهلل تنجيهم من العذاب.

ڈ   ڎڈ  ڎ  ڌ     ڌ  ڍ  ڍ  {ڇ 

گ   گ  کگ  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 
ں   ڱ     ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ 
ہ  ہ   ۀۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ں 
ے  ھ   ھ  ھ  ھ  ہ  ہ 

.(((
ے ۓۓ ڭ ڭ ڭ }

والقراآن يرف�س اأن تكون و�سيجة القرابة �سفيعًا لالإن�سان، 

:Q فهو يجيب النبّي نوح

.(((
{ٻ      ٻ ٻ پپ پ       پ ڀ ڀڀ  }

:O قال لبنته فاطمة P وروي اأّن ر�سول اهلل

�أغني عنك من �هلل  �إناّي ل  »يا فاطمة �عملي بنف�ضك 

�ضيئاً«. وقال تعالى:

)1(  �سورة البقرة، الآيات: 80 ـ 82.

)2(  �سورة هود، الآية: 46.
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ەئ    ەئ    ائ  ائ  ى  ى  ې   {ې 

ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ   وئ   وئ 
ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ   ېئ  ېئ 

.(((
ی ی ی جئ  حئ  }

ل ب � مفهوم �لتوكُّ

المفاهيم  �سائر  مثل  ال�سامي،  القراآني  المفهوم  هذا 

بال�سكل  ُفِهم  اإن  حّدين،  وذو  وح�ّسا�س  دقيق  الإ�سالمية 

ُفِهم بال�سكل  اأعظم النتائج الإيجابية، واإن  اأثمر  ال�سحيح 

للهمم  المثبطة  العوامل  من  كان  اليوم،  هو  كما  الم�سّوه 

والعزائم.

بالدفع  ينب�س  مفهوم  القراآني  المفهوم  في  ل  التوكُّ

والنهزام  د  التردُّ عوامل  كّل  ويزيل  والحيوية،  والن�ساط 

والخوف، ولذلك نجد القراآن ي�ستعمله عندما يريد اأن يثّبت 

وي�سّد من عزيمة و�سمود الفئة الم�سلمة:

ڍ  ڇ  ڇ  ڇڇ  چ  چ  {...چ 
.(((

ڍ   }

)1(  �سورة املوؤمنون، الآيات: 101 ـ 103.

)2(  �سورة اإبراهيم، الآية: 12.
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ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   ڄ  ڄ  {ڄ 

.(((
چ چچ چ ڇ ڇ  }

بالحياة،  الناب�س  القراآني  المفهوم  هذا  اإّن  ولالأ�سف 

والتقاع�س  التواكل  مفهوم  اإلى  اليوم  الم�سلمين  بين  تبّدل 

عن العمل والندفاع.

ج � مفهوم �لزهد

وتاأّثرت  �سّوهت  التي  المفاهيم  من  المفهوم  وهذا 

ترك  لغة  يعني  الذي  فالزهد  اإ�سالمية،  غير  بمالب�سات 

يترك  من  على  يطلق  وا�سطالحًا  عنه،  والرغبة  ال�سيء 

المري�س  على  مثاًل  يطلق  فال  فيه،  طبيعية  رغبة  له  اأمرًا 

اأّنه زاهد. هذا المفهوم جاء به  الذي ل رغبة له بالطعام 

ع عن الن�سداد البهيمي  الإ�سالم ليحّث الإن�سان على الترفُّ

بالأر�س، وعن ممار�سة القدرة والت�سلُّط ل�ست�سعاف النا�س 

وا�ستغالل ثرواتها. وعندها تتحّول كّل الممار�سات الحياتية 

وت�سبح  �سبحانه،  اهلل  اإلى  به  ترتقي  لالإن�سان  و�سيلة  اإلى 

الدنيا و�سيلة ل غاية.

هذا المفهوم تاأّثر بالرهبانية التي ابتدعتها الم�سيحية...

)1(  �سورة الأحزاب، الآية: 48.
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.(((
{...گ        گ گ ڳ           ڳ  ......}

حيث نجد فيها اأّن كّل ممار�سة مع الطبيعة والحياة عماًل 

دنيويًا، واأّما الطقو�س فهي الأعمال الأخروية المعزولة عن 

الرهبانية  هذه  الإ�سالم  رف�س  وقد  حياتية،  ممار�سة  كّل 

:P وعّبر على ل�سان ر�سوله

.
)2(

»ل رهبانية في �لإ�ض�م«

باإطار  تتاأّطر  اأن  الدنيوية يمكن  اأّن كّل الأعمال  واعتبر 

ديني، وُت�سبح اأعماًل عبادية واأخروية، وذلك فيما لو كان 

الهدف منها تح�سيل ر�سا اهلل تعالى. فال�سلطة القت�سادية 

يمكن لها اأن تكون و�سيلة لتحقيق خالفة اهلل على الأر�س، 

:Q فقد عّبر النبّي يو�سف

.(((
{ڄ      ڄ ڃ  ڃ ڃڃ چ    چ چ  }

مطامعه  لتحقيق  ال�سلطة  هذه  ي�ستغّل  اأن  يريد  ل  فهو 

الم�سلمين  على  الإ�سالم  اأوجب  قد  وكذلك  ال�سخ�سية. 

اإعداد القّوة.

)1(  �سورة احلديد، الآية: 27.

)2(  جامع اأحاديث ال�سيعة، ال�سيد الربوجردي، ج20، �س21.

)3(  �سورة يو�سف، الآية: 55.



20

أسباب تخلف املسلمني

ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  {ۇ 

.(((
ۅ  ۅ ۉ  ۉ ې ې...}

لوا قّوة تبعث  ليرتفع بهم في الم�ستوى الجتماعي لي�سكِّ

على الرهبة في نفو�س الأعداء.

فالإ�سالم يدعو اإلى الزهد في الدنيا بمعنى اأن ل يجعل 

الدنيا غاية ويجعلها و�سيلة، فال يح�ّس بالف�سل والنك�سار اإذا 

فقد متاعها، ول ي�سعر بالغرور اإذا ما امتلك �سيئًا منها، لأّنه ل 

:Q يريد اإّل وجه اهلل، وهذا ما اأ�سار اإليه اأمير الموؤمنين

»الزهد بين حكمتين في القراآن:

وئ  ەئ  ەئ    ائ  ائ  ى  ى  {ې  

وئۇئ  ...}«))).
لّذات الدنيا

عن  عبارة  الزهد  اأّن  القديمة  الن�سو�س  في  تكّررت 

الإعرا�س عن الدنيا وطّيباتها.

مثاًل، يقول ابن �سينا في الإ�سارات في النمط التا�سع:

با�ضم  ى  ُي�ضماّ وطياّباتها  �لدنيا  متاع  عن  »�لمعر�س 

)1(  �سورة الأنفال، الآية: 60.

)2(  �سورة احلديد، الآية: 23.
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مخّير  الإن�سان  اأّن  توحي  واأمثالها  العبارة  وهذه  �لز�هد«، 

اأمام نوعين من اللّذات دنيوية واأخروية، ول يمكن له الجمع 

بينهما.

الدنيا  بلّذات  التمتُّع  اإلى  يدعو  الإ�سالم  اإّن  والحّق 

وطّيباتها.

ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ٿ  ٿ  {ٿ 

ڃڃ  ڃ  ڃ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ   ڦ  ڦ  ڦ  ڤڦ 
.(((

چ   چ چ     چ       ڇ  }
و�سمن  اهلل  فر�سه  بما  ر  متاأطِّ ب�سكل  بها  تمّتع  لكّنه 

الن�سداد  عن  بها  يرتفع  بحيث  اهلل،  حّدها  التي  الحدود 

البهيمي اإلى الأر�س، وعّما حّرم اهلل �سبحانه، بل اإّن القراآن 

اهلل،  اأحّل  ما  هو  الطّيب  اأّن  فيرى  ذلك،  من  اأكثر  يذهب 

والخبيث هو ما حّرم اهلل...

.(((
{...ڌڎڎڈڈژ...}

لّذات  من  الإن�سان  تحُرم  دنيوية  لّذة  هناك  فلي�س 

الآخرة، بل كّل لّذات الدنيا تو�سل الإن�سان اإلى الآخرة. واأّما 

)1(  �سورة الأعراف، الآية: 32.

)2(  �سورة الأعراف، الآية: 157.
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واقعية،  بلّذة  وما هي  لّذة  اأّنها  المحّرمات فيظّن مرتكبها 

الدنيا  لّذات  من  ا�ستفادوا  الذين  المّتقون  هم  والفائز 

اأمير  يقول  ال�سدد  هذا  وفي  الآخرة.  نعيم  اإلى  وو�سلوا 

:Q الموؤمنين

�لآخرة،  و�آجل  �لدنيا  بعاجل  ذهبو�  �لمتقين  »�إناّ 

ف�ضاركو� �أهل �لدنيا في دنياهم ولم ي�ضاركو� �أهل �لآخرة 

و�أكلو�  �ُضكنت،  ما  باأف�ضل  �لدنيا  �ضكنو�  �آخرتهم،  في 

.
)1(

كلت«
ُ
باأف�ضل ما �أ

أهداف الزهد في اإلسالم
عندما يحّث الإ�سالم على الزهد في الدنيا فاإّنه ي�سعى 

لتحقيق الأهداف التالية:

م�سلحة  مع  الفرد  م�سلحة  تتعار�س  فعندما  �لإيثار:   -1

ين لحّل هذه الم�سكلة الجتماعية،  المجتمع يت�سّدى الدِّ

لهذه  يبقى  ل  تربية  اأبنائه  بتربية  الإ�سالم  ويقوم 

الم�سكلة اأثر، بحيث ي�سعر الم�سلم باللّذة عندما ي�سّحي 

فيحُرم  الآخرين،  م�سالح  لأجل  ال�سخ�سية  بم�سالحه 

نف�سه من اأجل اإ�سعاد الآخرين.

)1(  نهج البالغة، ج3، �س27.
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الكريم �سورًا رائعة، وكذلك كتب  القراآن  لنا  وقد ذكر 

التفاني  د  توؤكِّ الم�سلمين،  من  الأّول  الرعيل  عن  التاريخ 

{ۈ  ف�سورة  نفو�سهم...  الإ�سالم في  الذي زرعه  والإيثار 

الكرام  بيته  واأهل  الموؤمنين  اأمير  اإيثار  عن  ثنا  ُتحدِّ ٴۇ  } 
Rبما يملكونه من طعام...

ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ   {ٺ 

.(((
ڤ ڤ  ڤ ڤ ڦ ڦ        ڦ  ڦ      ڄ    }

من  الموؤمنة  ال�سفوة  الكريم  القراآن  مدح  وكذلك 

والإيثار،  التفاني  في  ال�سور  اأروع  �سّطروا  حيث  الأن�سار، 

فعّبر عنهم:

.(((
{ېئ ېئ ىئ ىئ  ىئ    ی   یی}

في  ال�ستراك  على  اأبناءه  ُيرّبي  فالإ�سالم  �لمو��ضاة:   -2

الأحا�سي�س، والعواطف، لي�سبحوا كالج�سد الواحد اإذا 

بال�سهر  الأع�ساء  �سائر  له  تداعت  ع�سو  منه  ا�ستكى 

والحمى، وعندها ل نت�سّور في المجتمع الإ�سالمي فئة 

يخلقها  التي  الم�ساواة  روح  لأّن  معدمة،  واأخرى  مترفة 

)1(  �سورة الإن�سان، الآيتان: 8 ـ 9.

)2(  �سورة احل�سر، الآية: 9.
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يتركوا  اأن  من  المتمّكنين  على  تاأبى  بالزهد  الإ�سالم 

المحرومين دون اأن يمّدوا لهم يد العون، فتزول عندها 

ظاهرة الفقر والفاقة، ول يبقى هناك تفاوت فاح�س في 

م�ستوى المعي�سة.

كما ُيعير الإ�سالم اأهّمية كبرى لزهد الحاكم الإ�سالمي، 

لأّنه بحاجة اإلى روح الم�ساواة اأكثر من غيره من الم�سلمين، 

معايير  المجتمع  في  يخلق  الحاكم  لدى  الزهد  اإّن  حيث 

لتقييم الأفراد ل ربط لها بالمال ول المتاع. ومن هنا كان 

لزامًا على الحاكم الإ�سالمي اأن يعي�س عي�سة اأب�سط النا�س 

نموذج  د  ُيج�سِّ  Q الموؤمنين  اأمير  وهذا  واأ�سعفهم، 

الحاكم الزاهد ويقول:

هذ�  ى  م�ضفاّ �إلى  �لطريق  لهتديت  �ضئت  ولو   ...«

، ولكن هيهات  �لع�ضل، ولباب هذ� �لقمح، ون�ضائج هذ� �لقزاّ

 � �لأطعمة  تخياّر  �إلى  ويقودني ج�ضعي  هو�ي،  يغلبني  �أن 

�لقر�س،  في  له  طمع  ل  من  �ليمامة  �أو  بالحجاز  ولعلاّ 

ول عهد له بال�ضبع � �أو �أبيت مبطاناً وحولي بطون غرثى 

ى، �أو �أكون كما قال �لقائل: و�أكباد حراّ

وحولك اأكباد تحّن اإلى القّدوح�سبك داء اأن تبيت ببطنة



ول  �لموؤمنين  �أمير  هذ�  يقال:  باأن  نف�ضي  من  �أ�أقنع 

�أ�ضاركهم في مكاره �لدهر، �أو �أكون لهم �أ�ضوة في ج�ضوبة 

.
)1(

�لعي�س«

بعوامل طبيعية ل  فالإن�سان مقّيد  ر و�لنعتاق:  �لتحرُّ  -  3

�س وتناول الطعام وما �سابه  يمكنه التخلي عنها، كالتنفُّ

ذلك، لكن هناك بع�س القيود التي ُيمكن له اأن يتحّرر 

منها، كالبخل والنهم وحّب الجاه وال�سهرة واأمثال ذلك، 

ل الإن�سان فيما لو اأرخى لهواه العنان  فاإّنها كفيلة باأن ُتكبِّ

ر والنعتاق منها. �س نف�سه على التحرُّ ولم يروِّ

ره  والزهد يقوم بدور عام في حياة الإن�سان، حيث ُيحرِّ

وحّب  والراحة  البطر  اإلى  ت�سّده  التي  والقيود  العوامل  من 

�ساحات  في  ال�سريع  الندفاع  على  قادرًا  ويجعله  الّذات، 

العمل الجتماعي، ومن هنا كان الأنبياء Rاأكثر النا�س 

مدر�سة  خّريج  وهذا  المفتعلة.  القيود  هذه  من  تحّررًا 

يتحّدث   Q اأبي طالب  بن  علّي  الإمام  الأكرم  الر�سول 

عن تروي�سه لنف�سه فيقول مخاطبًا الدنيا:

)1(  نهج البالغة، ج3، �س72.
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فت�ضتذليني،  لك  �أذلاّ  ل  فو�هلل   
(1(

عناّي �غربي   ...«

�أ�ضتثني  يميناً   � �هلل  و�أيم  فتقوديني،  لك   
(2(

�أ�ضل�س ول 

 معها 
(3(

ته�ساّ ريا�ضة  نف�ضي  �ضناّ  � لأرواّ بم�ضيئة �هلل  فيها 

بالملح  وتقنع  مطعوماً،  عليه  قدرت  �إذ�  �لقر�س  �إلى 

معينها،   
(((

ن�ضب ماء  كعين  مقلتي  ولأدعناّ  ماأدوماً، 

فتبرك،  ريعها  �ل�ضائمة من  �أتمتلئ  دموعها،  م�ضتفرغة  

 من ع�ضبها فترب�س، وياأكل عليٌّ من 
(((

�لربي�ضة وت�ضبع 

 �إذن عينه �إذ� �قتدى بعد �ل�ضنين 
(((

ت ز�ده فيهجع؟!! قراّ

.
)8(

 و�ل�ضائمة �لمرعية«
(((

�لمتطاولة بالبهيمة �لهاملة

لكن النعتاق ل يعني اأبدًا النعزال عن الدنيا، بل يعني 

وممار�سة  الذاتّيات،  كّل  عن  ع  بترفُّ الحياة  معترك  دخول 

الالهث  خلفها،  المنقاد  ل  لها  القائد  ممار�سة  الحياة 

وراءها.

)1(  اغربي عني: ابتعدي عني.

)2(  ل اأ�سل�س: ل اأنقاد.

)3(  ته�س: تفرح.

)4(  ن�سب: جّف ماوؤها.

)5(  الربي�سة: الغنم.

)6(  جمدت وجّفت، وهو دعاء على نف�سه باأن يفقد احلياة، لأن فقدان احلياة لزم جفاف العني 

وجمودها.

)7(  الهاملة: املرتوكة.

)8(  نهج البالغة، ج3، �س74.
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�ت �لمعنوية: لأّن النغما�س في تلبية حاجات  ق �للذاّ 4-تذواّ

المعنوية،  اللذائذ  تذّوق  دون  يحول  الماّدية،  الج�سد 

يعي�س  اأن  والم�سجع  المعلف  بين  يعي�س  فال يمكن لمن 

الت�سحية  اأو  باهلل  الت�سال  لّذة  اأو  مثاًل،  الدعاء  لّذة 

ولكّنه حينما  والعطاء،  والتفكير  العلم  اأو طلب  والإيثار 

المادية  باللذائذ  النعما�س  ع عن  والترفُّ الزهد  يمار�س 

اأمامه  ينفتح  ومتاعها،  الأر�س  اإلى  البهيمي  والن�سداد 

عالم جديد من اللذائذ المعنوية التي ل تقّل عن اللذائذ 

يرى  الزاهد  والعابد  منها،  اأعمق  تكن  لم  اإن  الماّدية، 

في  المنغم�س  ذلك  عن  يختلف  بمنظار  الكون  حقائق 

اإطار الروؤية لي�سمل التفكير  ح�ّسه الماّدي، فهو يتجاوز 

{ڈ ژ      تعالى:  يقول  والربط،  والتقييم  وال�ستنتاج 

ک     ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 
ڳ      ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ 
ڻ     ں  ں  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ 

.(((
ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ  }

)1(  �سورة اآل عمران، الآيتان: 190 ـ 191.
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الخالصة
الحّي  المجتمع  الم�سلمون وفقدوا مظاهر  لماذا تخّلف 

الإ�سالمية  المفاهيم  لأّن  األي�س  الموت؟  نحو  واتجهوا 

الرفيعة قد �سّوهت، ومن اأهّم تلك المفاهيم: مفهوم العمل 

ومن نماذجه �سياع فكرة الحّظ بين الم�سلمين، واأّن الباطل 

د  منت�سر ل نقدر على مواجهته. بل علينا اأن ننتظر المجدِّ

على راأ�س كّل �سنة هجرية، لكن مدر�سة اأهل البيت وقفت 

في وجه هذا التحريف وت�سّدت له بقّوة، ومن يقراأ الروايات 

يجد ب�سراحة ما كان يعانيه الأئّمة Rوكيف جهدوا في 

توعية الم�سلمين وحّثهم على العمل.

حيث  ل،  التوكُّ مفهوم  �سّوهت  التي  المفاهيم  تلك  ومن 

الزهد، وترك  تواكل وتقاع�س، وكذلك مفهوم  اليوم  اأ�سبح 

طّيبات وملّذات الدنيا، فاإّن الدنيا كّلها و�سيلة للو�سول اإلى 

الإ�سالم  يطرح  وعندما  ذاتها،  بحّد  هدفًا  ولي�ست  الآخرة 

مفهوم الزهد فاإّنه يهدف منه لتحقيق الم�ساواة بين النا�س، 

الآخرين،  م�سالح  �سبيل  في  وتفانيهم  الموؤمنين  واإيثار 

ر من كّل قيود الدنيا ومتعّلقاتها، حتى يتاأّتى  وبالتالي التحرُّ

اأهّم من كّل  التي هي  المعنوية،  اللّذات  يتذّوق  اأن  لالإن�سان 

اللّذات الدنيوية.
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