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 التمییز بین الزهد واالنقطاع للعبادة و�ین الغلو والتشدد

 
ــز بــین الزهــد واالنقطــاع للعبــادة مــن جانــب :الســؤال والغلــو والتشــدد مــن جانــب  ،�یــف لــي أن أمیِّ
 آخر؟

واالنصراف والتجافي عن الدنیا واإلقبال على اآلخره  ،الزهد جاء الحث علیه وهو شرعي :الجواب
وال  ،وتا�عیهم �إحسان ودیدن صحابته الكرام -علیه الصالة والسالم-وهو دیدنه  ،أ�ًضا شرعي

-هللا � ،نسیان النصیب من الدنیاو �عني هذا تعطیل الدنیا و��طال ما طلبه هللا من عمارة األرض 
ْنَیا{�قول:  -جل وعال ألن المسلم �صدد تحقیق ]؛ ٧٧القصص: [ }َوال َتنَس َنِصیَبَك ِمَن الدُّ

لكن هو �حتاج من الدنیا ما �عینه  ،-جل وعال-هو العبود�ة هلل و لق من أجله الهدف الذي خُ 
ولذلك ذّ�ر �ه خشیة أن �ستغرق فینسى ما �عینه على تحقیق الهدف  ،على تحقیق هذا الهدف

وهو دیدن  ،على �ل حال االنقطاع للعبادة والزهد هذا أمر مطلوب، و من أمر نصیبه من الدنیا
ومع ذلك لم  ،و�ثیٌر من أهل العلم انقطعوا لذلك وتفرغوا له ،وشأنهم -رضي هللا عنهم– الصحا�ة

– ألن هذا ذم جاء النهي عنه في الحدیث الصحیح في حدیث سعد ؛�جلسوا عالة یتكففون الناس
َوَما {فإذا جمع بین تحقیق الهدف الذي خلق من أجله  ]،١٢٩٥[البخاري:  -رضي هللا عنه

ثم �عد ذلك ]، ورّ�ز على هذا و�ان هو همه، ٥٦الذار�ات: [ }نَّ َواِإلنَس ِإالَّ ِلَیْعُبُدونِ َخَلْقُت اْلجِ 
لكن �عض الناس ینصرف  ،سعى إلى ما �حقق �ه هذا الهدف من أمر الدنیا فإن هذا هو الكمال

 ،و�ذلك العكس ،هذا مذموم شرًعا ،تجده �سأل الناسف ،إلى العبادة و�نقطع و�تكل على المخلوق 
فالتوازن هو  ،هذا أ�ًضا مذمومو  ،إذا انهمك في أمور دنیاه ونسي ما خلق من أجله وفرط فیه

ألن من األمة  ؛وهو المقابل للتفر�ط ،وأما الغلو والتشدد في الدین الذي ال یدل له دلیل ،المطلوب
على عكس ذلك  هوومنهم من  ،ع �عض الواجبات و�رتكب �عض المحظوراتط �ضیّ رِّ من هو مفَ 
 -علیه الصالة والسالم-والمطلوب هو التوسط الذي هو منهجه  ،�الهما مذمومو  ،طرِ مبالغ ومفْ 

�هللا ]، ١٤٣البقرة: [ }َوَ�َذِلَك َجَعْلَناُكْم ُأمًَّة َوَسًطا{وهو صفة هذه األمة  ،ومنهج صحابته الكرام
 أعلم.
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