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 اشركلمة الن

 
 

 
 

إن الـــدين امســــ مي اــــاا بنظــــام متكامــــا وتعــــور وــــاما لبنــــاا ا ت ــــ  العــــا  وتــــأ   
الع قــاا االات اعيــة اــ ن اوبــام  والقــيم الــق آــامك ميــا القــرآن الكــر  ومعــا إلي ــا الرســول 

 .iواألئ ة اوععومون  pاألكرم
ني كيفيــة التعامــا مــ  فك ــا معــا القــرآن الكــر  إىل الع ــا لالــرة ومار القــرار  كــ ل  بــ
وابتغ فيما آتـا  ا  الدآيا والعيش العزيز حبيث ال ينغ ر االآسان يف اوامياا  فقال تعاىل:

الدار اآلخرة والتنس نصيبك من الدنيا
5. 

اع ـا لـدآيا   : »pوهكـ ا آ حـذ تاا التأكيـد يف السـنملة اوط ـرة  فقـد قـال رسـول اهلل 
 .2«أآ  متوا غداً كأآ  تعيش أبداً  واع ا آللرت  ك

ومن تلـ  آـرك أنمل الـدين امسـ مي  تـاو يف تـواون وتعـامل اوفـاهيم الـق يطرح ـا ويـدعو 
إلي ـــا   ملـــا نعـــا امآســـان اوســـلم متعـــامالً يف ســـلوكر وتعاملـــر ويف فكـــر  وآظرتـــر إىل امآســـان 

 والكون والطبيعة.
حكــام الــدين احلنيــ   ال فعنــدما يــدعو امســ م إىل العــ ة والعــيام واحلــ  وغ هــا مــن أ

يدعو إلي ا منفعلة عن قالب ا األل قي وأثرها الروحي  با يؤكد على احللم والعرب والعـد  
 والشجاعة والزهد وغ ها من األل   احل يدة..

ـــد علي ـــا الـــدين االســـ مي  كـــي ال يغـــر   والزهـــد مـــن أهـــم اوفـــرماا األل قيـــة الـــق أكمل
حتة  مث ان الزهد ال يعين عدم االستفامة من الـدآيا  حيـث قيـا االآسان يف األمور الدآيوية الب

لكـي  تسسـوا حـدمل اهلل تلـ  يف كتابـر فقـال: »: ما الزهد يف الـدآيا  قـال: yلإلمام العام  
                                                           

 .77سورة القعص:  - 1
 .422ص 4تنبير اخلوا ر وآزهة النواظر: ج - 4
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علــم مــا فـــاتكر وال تمر ــوا بمـــا آتــاكر
: )لــيا الزهـــد يف p.وروي كــ ل  عـــن النــ  4«1

 .9 الدآيا قعر األما(الدآيا لبا اخلشن وأكا اجلشب ولكن الزهد يف
فيتبــني مــن تلــ  أن الزهــد ال يتقــوم باألكــا واللــبا وباوســكن والدابــة فقــ   وإ ــا يعــر  
الزهــد بقعــر أملــر وإلــ ص ع لــر وعــدم الركــون إىل الــدآيا والفــرم ميــا إتا اتتــر  وعــدم اجلـــز  

 واألس  علي ا إتا فاتتر.
لـــى امآســـان يف الـــدآيا ويف اآللـــرة. ومل يؤكـــد امســـ م علـــى الزهـــد إالمل آلثـــار  العظي ـــة ع

 . 6«لن يُفتقر من وهد»أآر قال:  yحيث ُروي عن أم  اوؤمنني
 .7«أعظم الناس سعامة أكثرهم وهامة: »ايضا yوروي عنر

 ف    من آثار الزهد يف الدآيا...
مثــن اجلنــة : »yأمــا بالنســبة ألثــر الزهــد األلــروي ف آــر يكفينــا مــا روي عــن أمــ  اوــؤمنني  

   وحسبر من أثر عظيم حيث الفوو باجلنة.8«لزهد يف الدآياا
وألمهيــة مواــو  الزهــد يف حقــا اوفــاهيم واأللــ   امســ مية فقــد كتــب اوراــ  الــديين 

هـــ ا  ليعطـــي مـــن )الزهـــد( األعلــى اممـــام الســـيد ين ـــد احلســـيين الشـــ اوي )مام ظلـــر( كتـــا  
يبــني بربــة حيــة عــن تلــ   ك ــا هــو وــأآر ل لــر العــورة الوااــحة وف ــوم الزهــد يف امســ م و 

 )حفظر اهلل( يف خمتل  اويامين الفق ية والسياسية والثقافية وغ ها.
ووـا كــان  ــ ا اوواــو  مـن أمهيــة كبــ ة يف اجلاآــب األل قـي والســلوكي  إرتأينــا  بــ  هــ ا 

 الكتا   سائلني اووىل أن نعلر لالعا لوا ر إآر مسي  الدعاا.
 للتحقيق والنشر pألعظر مركز الرسول ا
 لبنان  –بيروت                                           

 شوران 51/  9595ص.ب:                                             

                                                           
 .42سورة احلديد:  - 2
 .2م 11ا لا  616األمايل للشيخ العدو : ص - 2
 .112مشكاة األآوار: ص - 5
 .85. وحت  العقول: ص1م 8  412ص 72حبار األآوار: ج - 6
 .6186م 476غرر احلكم ومرر الكلم: ص - 7
 .6111م 476غرر احلكم ومرر الكلم: ص - 8
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 المقدمة
 

 بسر ا  الر من الر ير
 

 احل د هلل ر مل العاوني والع ة والس م على ين د وآلر الطيبني الطاهرين. 
بعــد  ف ــ   كل ــاا يف الزهــد يعت ــا لكــي يــوفقين اهلل عزملواــا لــ ل   وحــ  تكــون  أمــا

 مقدمة ون أرام الوصول إىل ه   اورتبة الرفيعة.
 

 هـ 5178كرب ء المقدسة /                                              
 محمد                                                          
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 عشق الزهد وأسبابه

 
 أ ـــــــــين الصـــــــــالحين ولســـــــــ  مـــــــــن ر

 
 لعـــــــــــــــــــ ن ا  ير قنـــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــ  ا   

ــام  وأمتــلمل أن أيــرش يف ســلك م  حيــث آشــأا علــى   فقــد كنــذ منــ  صــغري أحــب الزهمل
)رمحـر اهلل( كـان ميملـاالً إىل امعـرا  عـن الـدآيا واالوـتغال    5اومراا الدآيا مبا أتيح يل من والد

 يف عدم االكرتاث بزلار  الدآيا. باآللرة  وكان يرغملبين

                                                           
ااآب هائـا مـن  هـ(. لقد كان على1281ـ 1212هو آية اهلل العظ ى اورا  الور  السيد م وا م دي الش اوي ) -1

الــور  والتقــوك واحلــ ر مــن كــا مــا كرهــر اهلل.. وكــان ورعــر مضــر  األمثــال حــ  أآــر كــان يتقــي مــن اآفــا  الواــو  
الشرعية يف بيتر إالمل إتا أحلذ بر احلااة اواسة با كان يسـتغين عن ـا ـ م  ـا اسـتطا  ـ بـاألموال الشاعـية الـق كـان 

 حيعل ا أحياآاً..
ا علي الش اوي ـ وهو أ ول أسرة الش اوي ع راً وأور  على ااآب من حياتـر ـ: لقـد أوـرفذ وقال عنر احلاج م و 

 على حياتر من  والمتر فلم أر منر مكروهاً وم  عن  احلرام.
كان حافظاً للقرآن كلر  فكان يواظب على قرااة ازا من القرآن حفظاً كا يوم بعد ص ة العبح إىل آلرياا أيام 

 غاالتر الكث ة باو ام اوراعيةـ..حياتر ـ رغم اآش
كان ـ إىل انب اات ام  يف الدراسة ـ نت د يف حتعيا اولكاا الفاالة والزهد  فكان يقتن  من الطعام مبا هتيأ لر  
وينــام حــ  علــى األر   حــ  أن والدتــر منعتــر عــن اونــام كــ ل  فقــال  ــا: معيــين ووــأ  فــان العلــم ال حيعــا إالمل 

ن خيلــو بنفســر كــا يــوم بعــق ســاعة وراقبــة أع الــر حــ  كتــب يف تلــ  كراســاا مو ــاً آفســر علــى مــا بالزهــد.. وكــا
 يفر  من ا. =

=وقــد قــال مــرة: إ  وــا اوــتغلذ بالدراســة تفكــرا يف مــا  كــن أن يتعــ  بــر الطالــب مــن اولكــاا الســي ة فــ وي 
ــ والطـ  2ــ واجلـدل. 4لعـدارة يف ا ـالا. ـ حـب ا1بكرامة  الب العلم فوادهتا على األغلب ال ختلو عن ث ث: 

في ا بأيدي الناس. قال: فأل ا على آفسي تر  اجللوس يف العدر إالمل باحلام من أها ا لا  وعلى تر  اجلدل 
 إ  قاً ح  ال نر  تل  إىل اوبا  حب الغلبة  وعلى الغق ع ا يف أيدي الناس.

امراا ـ أيـام سـكنا  في ـا ـ حلفـذ القـرآن ويناسـبة الـنفا يف وقد لعص يف األسبو  بعـق السـاعاا للاـروج مـن سـ
 اخللوة .. 

 . 44ـ 15راا  كتا  )حياة اممام الش اوي ـ قدس سر  ـ (  ص
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 هكذا تكون التربية الصالحة
 

  وقـد رأيت ـا أآـا بالـ اا يف صـغري  فكـان 50كان الوالد )رمحـر اهلل( ينقـا يل قعـة والدتـر
 يقول: 

إهنــا كاآــذ عابــدة  وكاآــذ تواظــب علــى صــ ة الليــا  وكاآــذ إتا قامــذ يف اــو  الليــا 
ول: قـــم يـــا م ـــدي  وأآـــا ال أكـــام أوـــعر مـــن غلبـــة النـــوم  اوظلـــم آبمل تـــين وأآـــا  فـــا صـــغ  فتقـــ

 لعوصاً يف أيام العي ..
فكاآــذ تنــزل مــن الســطح إىل ســرما  البيــذ حيــث إن حــو  اوــاا كــان هنــا   وتلــ  
ألاــا أن تتواــأ مث تت جــد  وكاآــذ اوســافة بــني الطــابق األعلــى واحلــو  أكثــر مــن  ســني 

 مراة وارتفا  كا مراة أكثر من ورب.
لوالد: فكنذ أكام أسق  من الدرج لشدملة النعاس  لكن الوالدة كاآـذ تـت ا األمـر قال ا

 ب عطائي بعق احل عاا اوق ة وما أوبر وتقول: لتبق مستيقظاً ح   لو  الش ا.

                                                           
هـي الزاهـدة الكر ــة األصا)راـية( وــقيقة اممـام ا اهـد: آيــة اهلل العظ ـى الشــيخ مـ وا ين ـد تقــي الشـ اوي وعــيم  -11

م(  ووا ا: السيد السند م وا حبيب اهلل احلسيين الش اوي ـ ابن 1141هـ = 1228سنة )الثورة العراقية الكربك يف 
عــم ا ــدم الكبــ  اوـــ وا ين ــد حســن الشــ اوي صـــاحب فتــوك حتــر  التبــا اـــد االســتع ار الربيطــا  يف ايــران عـــام 

 هـ ـ وقد روقذ منر:1211
ة الراوية بـ )صحن آو( مدينة مش د اوشرفة ـ ايـران  ينقـا هـ( مفن يف الروا1252ـ 1412السيد م وا عبد اهلل ) –أ 

 عنر صاحب )منتاب التواريخ( وغ  .
هـــ( مفــن يف الرواــة احلســينية بـــ )مقــربة الشــ اوي( مدينــة كــرب ا اوقدســة ـ 1281ـــ 1212الســيد مــ وا م ــدي ) –  

 العرا .
 العظيم احلسين بـ)الري( ـ قر    ران ـ ايران. هـ( مفن يف رواة الشا  عبد 1271ـ 1217السيد م وا اعفر ) – ج
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 المواظبة علم قيام اللي 

 
كـان كثـ    وقد كان الوالد )رمحر اهلل( مواظباً على قيام الليا إىل آلـر أيـام حياتـر  ك ـا أآـر

 .55الدعاا واالبت ال والضراعة وقرااة القرآن وما أوبر..

                                                           
: ) مــن قــرأ القــرآن ابتغــاا واــر اهلل وتفق ــاً يف الــدين كــان لــر مــن  الثــوا  مثــا ييــ  مــا يعطــى pقــال رســول اهلل  -11

 .412او ئكة واألآبياا واورسلون(. ثوا  األع ال: ص
الـر   ومتســ  بــأل   النبيـني  وتعــر  لرمحــة اهلل  : )قيــام الليــا معـحملة للبــدن  وراــااtوقـال أمــ  اوــؤمنني علـي 

 ثوا  من صلى ص ة الليا. 21تعاىل(. ثوا  األع ال: ص
 262: )يــا ســلي ان ال تـد  قيــام الليــا فــ ن اوغبــون مـن حــرم قيــام الليــا( علــا الشــرائ : صtوقـال اممــام العــام  
 با  علية ص ة الليا.
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 نموذج ف  القمة 

 
الــ ي كــان هــو اآللــر مثــاالً  52ومــا أتــيح يل مــن عــم وهــو الســيد مــ وا اعفــر )رمحــر اهلل(

 للزملهد  وكان يرك اآللرة وكأهنا يف غد  وكان معرااً عن الدآيا وولارف ا.
 

                                                           
 ور بالقـــدس والتقـــوك  كـــان فااـــً  الـــيً  م ومـــاً للعلـــم والع ـــا هــــ( اوشـــ1271ــــ 1217الســـيد مـــ وا اعفـــر ) -14

والتقوك  ومن ودة احتيا ر أآر كان يكر  أن يؤم الناس يف الع ة م  كثرة إحلام الناس عليـر  وحين ـا أرام آيـة اهلل 
آـر بكـا إصـرار  العظ ى السيد ميزا عبد ا امي الش اوي )قدس سر ( السفر إىل ايـران ألاـا اوعاجلـة اعلـر يف مكا

فكان )قدس سر ( خيتفي يف مار  أيام ويارة كرب ا اوقدسة فيظن الناس أآر سافر للزيارة  وكان مقعـوم  )رمحـر اهلل( 
أن ال يؤم ولو يف يوم أو يومني  وكان من كثرة تشوقر إىل اجلنة أآر إتا رآ  أحد أصـدقائر وقـال ااـر  وقتـا لنجت ـ  

هلل(: جنت   يف اجلنة ف نا  ينا فراغ  وكان يقول تل  وكأآر يعد القائا مبـا هـو بعـد وآتداول احلديث   قال )رمحر ا
 يوم أو يومني. 

 . 11راا  كتا  )حياة اممام الش اوي ـ قدس سر  ـ (: ص
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 أستاذ  اهد
 

كــان حيبملــب إيلز الزهــد وامعــرا  عــن الــدآيا  وكــان هــو واهــداً  « أســتات»أتــيح يل مــن ومــا 
أيضاً  إقتن  باألقا من األمـور الضـرورية لل عـاو  ومل يتـزوملج إالمل يف ألريـاا أيمـلام حياتـر حيـث 

 .51مل ُيكتب لر البقاا الطويا  فالتحق بالرفيق األعلى
 
  

                                                           
 .116قال علي )علير الس م( يف صفة اوؤمن: )م كر العامل  معلم اجلاها(. أع م الدين: ص -12

: ـ اات اعـر تعلمل ـا  مـ كملر pعلي: من صفاا اوـؤمن أن يكـون اـوال الفكـر ـ إىل أن قـال : )يا pوقال رسول اهلل 
 .72الغافا  معلملم اجلاها(. التح يص: ص
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6  

 مجتمع العلر والزهد
 

ىل أن جمت   أها العلم كـان يـوحي بالزهـد وامعـرا  عـن ميـارج احليـاة العاالـة باماافة إ
الفاآيــة  وحيــث كــان أقرباهآــا كل ــم تقريبــاً مــن راــال العلــم  فــاجلو العــام بالنســبة لنــا كــان اــوملاً 

وهديملاً مباتل  ألواآر
54 . 

                                                           
 .14الفعا  26: )كوآوا معاة الناس بغ  ألسنتكم(. مشكاة األآوار : صyقال اممام العام   -12

 .468ص 4ج: )جمالسة العل اا عبامة(. كش  الغ ة: pوقال رسول اهلل 
: )من آعب آفسر للناس إماماً فعلير أن يبدأ بتعليم آفسر قبا تعليم غ   وليكن تأميبر بس تر yوقال اممام علي 

 . 14قبا تأميبر بلساآر ومعلم آفسر ومؤمميا احق باالا ل من معلم الناس ومؤمميم(. أع م الدين: ص
 118والعلــم إفــامة  وجمالســة العل ــاا ويامة(.إروــام القلــو : صوقــال أمــ  اوــؤمنني )عليــر الســ م(: )العقــا والمة  

 52 . 
 27وقال أم  اوؤمنني )علير الس م(: )جمالا العلـم غني ـة  وجمالسـة العل ـاا غني ـة(.غرر احلكـم ومرر الكلـم: ص

 . =446الفعا الثالث يف العامل م



 

 14 

 
 
7 
  وأه  بيته pسيرة النب  

 
واألئ ملـة  p  مـن مطالعـة أحـوال النـ  األعظـم ه ا باماافة إىل ما كان حيفملـز  وـو الزهـد

  ومطالعــة أحــوال عل ائنــا الســالفني  واالوــتيا  األكيــد إىل قــرااة قعــص العبملــام iالطــاهرين 
 .59والزهملام

 

                                                           

م  وآما  العل ــاا ويــامة يف العقــا..(. حتــ  : ) جمــالا العــاحلني ماعيــة إىل العــ y=قــال اممــام ويــن العابــدين 
 .281العقول: ص

من أوهد الناس يف الدآيا ووينت ا  ومل يزل خمرااً وا يف يدير مـن مواريـث آبائـر ومـا أفـاا اهلل تعـاىل  pكان رسول اهلل -15
اسـتدان علـى اوـال من الغنائم واألآفال واعلر لر لالعاً مون الناس إىل فقراا أصحابر وتوي اخللة مـن أتباعـر حـ  
 .415ما قضا  أم  اوؤمنني )علير الس م( بعد وفاتر وكان هو اونجز لعداتر. امفعام يف األع م:ص

فا ـــا كـــان قوتــر مـــن الشــع  وحلـــوا  مـــن الت ــر ووقـــوم  مـــن  pوعــن اممـــام العــام : )... فـــاتكر عـــيش رســول اهلل 
فـان اخل ئـق مل  p  أو ولد  فـاتكر معـاب  برسـول اهلل السع  إتا واد   وإتا ُاصبذ مبعيبة يف آفس  أو مال

 212ص 6يعابوا مبثلر ق (.  وسائا الشيعة: ج
: مــن أوهــد النـــاس وأفقــرهم  فقــال: )علــي وصــيي وابـــن ع ــي وألــي وحيــدري وكــراري وص عـــامي pوســ ا النــ  

 .=15م 72  72ص 21وأسدي وأسد اهلل(. حبار األآوار: ج
 .165ص1. كش  الغ ة: جtرأيذ أوهد يف الدآيا من علي بن أيب  الب  =وعن ق يعة بن اابر قال: ما
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 أع م األسرة وسيرت ر

 
 وكان من   وحي أن أآال مثا مقام ياعة من كرباا عش تنا:

 صاحب اوقاماا الرفيعة.56كاو وا الكب   
لـال الوالـد  الـ ي كـان لديـر بعـق الكرامـاا  وتلـ  مـن  57واوـ وا ين ـد تقـي الشـ اوي
 ارملاا وهد  يف احلياة الدآيا.. 

إ  مـ   ـول م ومـق »ح  أن الوالد كان ينقا عن ع ملي السيد م وا عبد اهلل  أآر قال: 
علـى امغضـاا  وعلـى  مل أَر مالا عينير إالمل مرتني فقـ   وتلـ  وواظبتـر 58لل رحوم الش اوي

 «. التفكملر وال كر  والتواملر إىل عامل آلر
أن اورحــوم مل يكــن يطلــب وــي اً مــن أحــد إ  قــاً  حــ  مــن وواتــر »وكــان والــدي ينقــا: 

                                                           

إال  ـا بلغـين عـن علـي بـن  tوعن أيب محزة الث ايل قال: ما مسعذ بأحد من الناس كان أوهد مـن علـي بـن احلسـني
 .22م 42ا لا  111.األمايل للشيخ اوفيد:صtأيب  الب 

هـ(: تتل   على أسات ة مربوين يف العلم 1214ـ  1421سيين الش اوي )اممام او وا ا دم السيد ين د حسن احل -16
والع ـا أمثــال صــاحب اجلـواهر والشــيخ مرتضــى األآعــاري )قـدس ســرمها(  فنبــا حــ  وصـا الــ روة يف العلــم والــور  

أحــدهم  اوعرفــة والتقــوك وحســن التــدب  واخللــق النبيــا.. وبعــد وفــاة الشــيخ األآعــاري اات ــ  لــ ة ت ميــ   يف مار
لتدارس اووق  واخلأل اوراعي اثر وفاة الشيخ األعظم  فتوصلوا للقرار الن ائي على التيار اوـ وا الشـ اوي لتعـدي 

عامـاً  ويف هـ   الفـرتة كاآـذ لـر مواقـ   21وؤون اوراعية  وصاروا يراعون الناس إليـر.. واسـت را مراعيتـر لفـرتة 
فتــــوك التنبــــا  الشــــ  ة اــــد االســــتع ار الربيطــــا  يف إيــــران عــــام  حكي ــــة يف مواا ــــة أمــــور حــــدثذ لألمــــة  من ــــا

هـــ(.. ك ــا أن لــر كرامــاا يتناقل ــا األعــ م أو مــ كورة يف  يــاا الكتــب..  رااــ  مــثً : )هديــة الــراوي إىل 1211)
 ا دم الش اوي(.

مـام الشـيخ ين ـد تقـي الشـ اوي: وهو اورا  الديين الور  وا اهد الكب  صـاحب ثـورة العشـرين آيـة اهلل العظ ـى ام-17
م( ومـوري وـرارهتا األول. ومـن أكـابر العل ـاا 1141هــ ـ 1228يقول عنر آقا بزر  الط را : وعـيم الثـورة العراقيـة )

وأعاظم ا ت دين ومن أو ر مشاه  ععر  يف العلم والتقوك واوغ ة الدينية... وقد لرج من جملا حبثر ي  غف  
 وأفااا ا ت دين البالغني رتبة االات ام.من أا ا العل اا 

 وقال عنر السيد حسن العدر يف التك لة: عاورتر عشرين عاماً ف ا رأيذ منر ولة وال أآكرا علير للة...
   ترية حياة او وا ين د تقي الش اوي. 461راا :  بقاا أع م الشيعة )القرن الراب  عشر( ص

 قدس سر (.أي الشيخ ين د تقي الش اوي ) -18
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وأوالم   فلــم ُيســ   أن قــال ـ ولــو مــرملة واحــدة ـ :أعطــين مــاًا  أو وــاتا األكــا كــ ا  أو مــا 
 «.أوبر..
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 الكتي المرغبة للزهد

 
وام يف حــ مل للزملهـــامة مطـــالعق لكتـــا  )الـــنجم الثاقــب( للحـــاج النـــوري )قـــدس ســـر (و 

55  
حيـــث كـــان مـــن أســـبا  تطلملعـــي إىل راـــاا الوصـــول والتشـــرمل   دمـــة ويل اهلل األعظـــم اممـــام 
او دي اونتظر)عجا اهلل تعـاىل فراـر الشـري (  حيـث كنـذ أعلـم أنمل تلـ  ال يتسـلمل إالمل وـن 

م ً ووهـد يف احليـاة الــدآيا وهـداً يعل ــر اهلل تعـاىل مـن قلبــر  وكنـذ أعلــم  أللـص هلل إل صـاً كــا
كم هو صعب أن يتقبملا اهلل سبحاآر إآساآاً تقبمل ً كام ً )ف ن الناقد بع  بع (

20. 
ــــــا  )جم وعــــــة ورملام( وكــــــ ل  ألــــــ ا يف مطالعــــــة كت

ومــــــا  22و )اــــــام  الســــــعاماا( 25
 قاماا العالية...  لعلملي أمتكن من الوصول إىل تل  او21أوبر

                                                           
الــنجم الثاقــب يف أحــوال اممــام الغائــب )عــ (.. للع مــة ا ــدملث الشــيخ حســني بــن ين ــد تقــي النــوري الطربســي  -11

هـ( كتبر ـ باللغة الفارسية يف ث ثة أو ر ـ بأمر أستات  ا دم الشـ اوي  مرتبـاً علـى اثـين عشـر بابـاً 1241ـ  1452)
جملـداً يف  18لر مؤلفاا ألرك أوـ رها )مسـتدر  الوسـائا(  241صهـ يف 1216هـ  ب  بط ران 1212فرغ منر 

 .61ص 42احلديث الشري . اآظر: ال ريعة إىل تعاآي  الشيعة: ج
 من بعق وصايا لق ان احلكيم البنر  وفير: )ف ن الناقد    بع (.  221االلتعاص: ص -41
وـاماا ومروس عـن االلـ   والسـلو  الزهـدي يف وهو اوس ملى بــ )تنبيـر اخلـوا ر وآزهـة النـواظر(: يضـم جم وعـة إر  -41

احليـاة الـدآيا مقتبسـة مـن القـرآن احلكـيم والسـنة اوط ـرة  للشـيخ العابـد الزاهـد الفقيـر ا ـدث أبـو احلسـني ورملام )   ـ 
هـ( بن أيب الفوارس عيسى احلارثي  ينت ي آسـبر إىل مالـ  األوـرت الناعـي وهـو اـدمل السـيد علـي ابـن  ـاووس 615
 ألمملر.

هـ ( بن  أيب تر  قسملم أبوا  الكتا  1411ـ  1148لألل قي الكب  الشيخ األاا اووىل ين د م دي النراقي ) -44
 وفعولر على أساس عل ي متقن برو فير على كتب األل   السابقة علير من ه   الناحية.

 راا  لإلمام اوؤل  )مام ظلر(: - 42
 ـ هت يب النفا. أ
 ـ تعفية الروم.  
 لفضائا واألادام )تلايص اام  السعاماا ـ للنراقي(.ـ ا ج
 ـ فضائا ورتائا )تلايص معراج السعامة ـ للنراقي( بالفارسية. م
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 و ايا الصديق
 

ــــ   24وكــــان يل صــــديق ــــ  عنــــد  ويتل ز حيبملــــب إيلمل الزهــــد  وحيبملــــب يل الدراســــة  وكنــــذ أتل مل
عنــدي ـ متبــاماًل ـ  كنــذ أات ــ  بــر كــا يــوم ثــ ث ســاعاا تقريبــاً  وأتــ كر منــر إىل اآلن 

 تواي اا وقضايا وقعص  أتكر من ا ه ا البيذ:
 ر به دوام  م  وجوع وس ر وعزل  وذك

 ناتمامان ج ــان را كند اين ينج تمام                         
ـــة والـــ كر الـــدائم  تواـــب تكامـــا مـــن كـــان غـــ   ومعنـــا : العـــ ذ واجلـــو  والســـ ر والعزل

 متكاما يف ه   الدآيا.

                                                                                                                                                                      

 ـ تلايص اونية )منية اوريد للش يد الثا ( ـ ا ن كتا  )اوقدماا( ـ. هـ
 ـ الفضيلة امس مية.  و

 و:األل   امس مية.
 y. وعــن أيب عبــد اهلل 611إلــوا  إيل مــن أهــدك إىل عيــويب(. األصــول: ص قــال: )أحــب yعــن أيب عبــد اهلل  - 42

قال: )ال يستغين اوؤمن عن لعلة وبر احلااة إىل ث ث لعال: توفيق من اهلل عزواا  وواعذ من آفسر  وقبول 
م : مـن يــ كركp. وعــن أيب عبـاس قـال: )قيــا يـا رســول اهلل أي اجللسـاا لـ   قــال 612مـن ينعحر(.ا اسـن: ص

.وعـن أيب العـديا قـال: قـال أبـو 17اهلل رهيتر  ويزيد يف عل كـم منطقـر  ويـرغبكم يف اآللـرة ع لـر(. ا اسـن: ص
: )يا صا   اتبـ  مـن يبكيـ  وهـو لـ  آاصـح  وال تتبـ  مـن يضـح  وهـو لـ  غـاو  وسـرتمون علـى اهلل yاعفر 

ألـا  قـد وهـد يف الـدآيا  فاسـت   منـر ف آـر  : )إتا رأيـذ  p.وقال الن  األكرم 212ييعاً فتعل ون(. ا اسن: ص
 .262يلقِّن احلك ة(. مكارم األل  : ص
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 م  مة بعض األعمال
 

بـني الطلــوعني  أو واخللــوة بنفسـي يف اخللـواا: كفــرتة مـا « الت شملـي»ك ـا أ  كنـذ أالوم 
أوالر الععر  أو أوائا الليا  أو قبا العبح  وكنـذ أُفكملـر يف اوبـدأ واوعـام وامآسـان والكـون 

 .29وما أوبر  فأرك يال الزهد  وقبح التكالب على احلياة الدآيا 
وكنــــذ أالوم الــــ ها  إىل اوقــــابر يف كــــا أســــبو  مــــرملة أو أكثــــر  ألعتــــرب حبــــال األمــــواا  

                                                           
 . 182ص 4: )التفكر يدعو إىل الرب والع ا بر( تنبير اخلوا ر: جyعن أم  اوؤمنني  - 45

 .72ص 2: )يا علي ال عبامة مثا التفكر(. غوايل الل ايل: جpوقال الن  
 .pمن حك ر  41.و التفكر ليوم القيامة واوناااة هلل(. حت  العقول: ص: )ع مة العام  أربعة: ..pوقال
 .81فعا  121: )يكفيكم من التفكر تكر اآللرة(. اام  األلبار: صpوقال
: ) أفضا الزهد يف الدآيا تكر اووا وافضا العبامة تكر اووا وافضا التفكر تكر اوـوا ف ـن اثقلـر تكـر pوقال 

 .21فعا  165ريا  اجلنة(. اام  األلبار: صاووا واد قرب  رواة من 
 .522م 5فعا 56: )التفكر يف آالا اهلل آعم العبامة(. غرر احلكم ومرر الكلم: صyوقال علي 

 56: )التفكر يف ملكوا الس اواا واألر  عبامة اوالعني(. غرر احلكم ومرر الكلـم: صyوقال أم  اوؤمنني 
البنـــر: )وا ــــا التفكــــر يف ملكـــوا الســــ اواا واألر  واجلبــــال(.  . ومــــن وصـــايا لق ــــان احلكــــيم525م 5فعـــا 

 . 221االلتعاص: ص
 41ويف احلديث القدسي: )يا أمحد  لو تقذ ح وة اجلو  والع ذ واخللوة وما ورثوا من ـا..(. إروـام القلـو  ص

 52. 
ة الفكــر  وســبب اخللــوة : )الــدآيا ســاعة فااعل ــا  اعــة  وبــا  تلــ  ينلــر م ومــة اخللــوة مبداومــpوقــال رســول اهلل 

 يف الرعاية. 1  42القنا   وتر  الفضول من اوعاو(. معبام الشريعة: ص
 الفعا الثا . 2616م 188: )أوحن اخللوة بال كر واصحب النعم بالشكر(. غرر احلكم: صyوقال علي 

(. ابــن أيب احلديــد وــرم هنــ  : ).. فــا  يف اخللــوة آآــا بــ كر اهلل وأســتل  باالآقطــا  إىل اهللyوقــال أمــ  اوــؤمنني 
 يف تكر فوائد العزلة. 22ص 11الب غة: ج
: )مـن لــزم اخللـوة بربـر فقــد حعـا يف احل ـى األمنـ  والعــيش األمتـ  واعلـم أآــر ال ينـال مـا عنــد اهلل إال yوقـال علـي 

 .152ص 4بنفا ااهدة وعني واهدة(. جم وعة ورام: ج
 الفعا الراب . 7251م 218لعلحاا(. غرر احلكم: ص: )م ومة اخللوة مأ  اyوقال أم  اوؤمنني 
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قـــاا كاآـــذ اوقـــابر لاليـــة  فأمتثمـلــا معـــ ي والن ايـــة الـــق يـــؤول إلي ـــا أمـــري  لعوصـــاً يف أو 
فيتأامل  حبمل الزهد ـ من ارملاا تل  ـ يف قل  أكثر فأكثر

26. 
 

                                                           
 4: )أكثـر تكـر اوـوا  ف آـر مل يكثـر إآسـان تكـر اوـوا إالمل وهـد يف الـدآيا( أصـول الكـايف: جyقال اممام البـاقر  -46

 .121ص
عند قـرب وهـو يقـول: ) إن وـي اً هـ ا آلـر  حلقيـق أن يزهـد  oوعن حفص بن غياث قال: مسعذ موسى بن اعفر 

 = 18ر  وإن وي اً ه ا أولر حلقيق أن خيا  من آلر (. معا  األلبار:صيف أول
 .21  245م 71ص 4: جt: )اكثروا من تكر هامم الل اا(.عيون ألبار الراا p=وقال رسول اهلل 
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 االعتزال المطلق
 

وتاا مرملة قرملرا الفـرار عـن الـب م وااللتحـا  مبنقطـ  ابـا أو مغـارة ك ـ   أو مـا أوـبر  
مـن أن يكـون هـ ا الع ـا مبغواـاً هلل سـبحاآر  وـا فيـر مـن  لكن حال بيين وبـني تلـ  اخلـو 

تــر  الع ــا بوااــب الــدرس وامروــام  باماــافة إىل أن فيــر قطــ  الــرحم بالنســبة إىل الوالــدين 
 ال ين كاآا يتألمل ان ل ل  قطعاً..

ك ــا أآــين قــرملرا ـ يف مــرملة ألــرك ـ الزهــامة بتطبيــق البنــوم اخل ســة اآلآفــة الــ كر يف البيــذ 
 رسي أعين:الفا

 الع ذ. :5
 اجلو . :2
 الس ر. :1
 العزلة. :4
 تكر اهلل سبحاآر باست رار. :9

 .27وا ورم يف تل  من رواياا كث ة

                                                           
 . 25قال: )ما عبد اهلل بشيا أفضا من الع ذ(. اخلعال: ص t: عن أيب عبد اهلل الصم  -47

جلو  يف الدآيا هم أها الشـب  يف اآللـرة  وإن أبغـق النـاس إىل اهلل اوتا ـون اوـأل  : )إن أها اp: قال الجوع -
بــــا  هتــــ يب  114ص  1ومــــا تــــر  العبــــد  أكلــــة يشــــت ي ا إال كاآــــذ لــــر مراــــة يف اجلنــــة(. تنبيــــر اخلــــوا ر...: ج

 األل  . 
 . 7275م 211م: ص : )الس ر رواة اوشتاقني(. غرر احلكم ومرر الكلt: قال أم  اوؤمنني الس ر - 
. قـال اممـام 7221م 218: )العزلة حسن التقـوك(. غـرر احلكـم ومرر الكلـم: صt: قال أم  اوؤمنني العزلة -

. وقــال 2فعـا  457: )العزلـة عبــامة  وان أقـا العيــب علـى اوــرا قعـوم  يف منزلــر(. مشـكاة األآــوار: صyالعـام  
 11 تعــاىل ومتحــرس حبراســتر...(. معــبام الشــريعة: ص: ) صــاحب العزلــة متحعــن حبعــن اهللyاممــام العــام  

. وقـال 7251م 218: )العزلة افضا ويم األكيـاس(. غـرر احلكـم ومرر الكلـم: صt. وقال أم  اوؤمنني 25 
t7261م 211: )آعم العبامة العزلة(. غرر احلكم ومرر الكلم:ص . 
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فأقللذ من األكا والنوم واللباس وما أوبر..  ولكن أثـار ع لـي هـ ا اـجملة الوالـدة بكـا 
يتأتمليـان بع لـي   ـا اجل ـذ إىل ودملة  وتأثر الوالد )قدس سرمل ( ب ل  تأثراً كب اً  وأظ ـرا أهنمل ـا 
 تر  تل  بعدما است رمل ما يقار  أربعني يوماً ـ على ما أتكر ـ .

وأآــا متأســ  إىل اآلن لعــدم تــوفيقي ل ســت رار  ــا حــال مون وصــويل إىل ا ــد  اونشــوم 
 ولكن رعاية الوالدين كاآذ أهم.

                                                                                                                                                                      

 .211نون(. مكارم األل  :ص: )أكثروا من تكر اهلل  ح  يقولوا جمp: قال الن  الذكر -
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  يارة مسجد الس لة
 

أربعـني ليلـة  28ليـر مـن الـ ها  إىل )مسـجد السـ لة(وقد وام يف حـ مل للزهـد مـا واظبـذ ع
أربعــــــــاا متتاليــــــــة  بقعــــــــد التشــــــــرمل  إىل لقــــــــاا ويلمل اهلل ســــــــبحاآر )عجــــــــا اهلل تعــــــــاىل فراـــــــــر 

 …25الشري (

                                                           
وان فير لعارة لضـراا في ـا مثـال كـا آـ   ومـن )… يف حديث حول مسجد الس لة:  yقال اممام العام   - 48

(. حبــار األآــوار: tحتـذ تلــ  العـارة الــ ا  ينــة كـا آــ   واآــر ونـا  للراكــب  قيــا: مـن الراكــب  قــال: اخلضـر 
 . 58م 1  57ص 11ج

 11  12جد الســ لة: ) أآــر مقــام العــاحلني واألآبيــاا واورســلني(. حبــار األآــوار: جعــن مســ tوقــال لضــر النــ  
 . 52م 241ص

: )إتا مللذ الكوفة  فأا مسجد السـ لة فعـا فيـر واسـأل اهلل حااتـ  لـدين  ومآيـا   yوقال اممام العام  
فيــر مبــا احــب قضــى لــر  الــ ي كــان خيــي  فيــر ويعــلي فيــر  ومــن معــا اهلل yفــان مســجد الســ لة بيــذ إمريــا النــ  

 11حوائجر ورفعر يوم القيامة مكاآاً علياً إىل مراة إمريا وأا  من مكرو  الدآيا ومكائد اعدائر(. حبار األآوار: ج
 .11م 1  481ص

: )يا أبا ين د  كأ  أرك آزول القائم يف مسجد الس لة بأهلر وعيالر  قلذ: yوعن أيب بع  عن اممام العام  
قال: آعم  هو منزل إمريا وما بعث اهلل آبياً إالمل وقد صلى فير  واوقيم فير كاوقيم يف فسطاش رسـول يكون منزلر  

  ومـــا مـــن مـــؤمن وال مؤمنـــة إالمل وقلبـــر حيـــن إليـــر  ومـــا مـــن يـــوم وال ليلـــة إالمل واو ئكـــة يـــأوون إىل هـــ ا اوســـجد  pاهلل 
نكم ما صليذ ص ة إالمل فير  مث إتا قام قائ نا اآتقم لرسولر يعبدون اهلل فير  يا أبا ين د  أما ا  لو كنذ بالقر  م

 .12م 217ص 47  54ولنا أيعني(. حبار األآوار: ج
)بيان( بعد سرم حكاياا عديدة عـن تشـر  أآـاس كثـ ين  245ص 52قال الع مة ا لسي يف حبار األآوار: ج - 41

قــد قضــيذ:ه أآــر قــد علــم مــن تضــاعي  تلــ   بشــر  اللقــاا باممــام او ــدي )عــ ( أو كاآــذ  ــم حــوائ  ألــرك
احلكاياا: أن اوداومة على العبامة واوواظبة على التضر  وامآابة يف أربعني ليلة األربعـاا يف مسـجد السـ لة أو ليلـة 
اجل عة في ا أو يف مسجد الكوفة أو احلائر احلسيين )على مشرفر الس م(  أو أربعني ليلة من أي الليايل يف أي ينا 

ومشـاهدة يالـر  وهـ ا ع ـال وـائ   yكـان ـ ك ـا يف قعـة الرمـان اونقولـة يف البحـار ـ :  ريـق إىل الفـوو بلقائـر وم
والظــاهر أآــر مــن األع ــال ا ربــة وعليــر العل ــاا …معــرو  يف اوشــ دين الشــريفني  و ــم يف تلــ  حكايــاا كثــ ة 
ص لعل م عثروا علير واسـتنبطوا تلـ  مـن كثـ  مـن والعلحاا واألتقياا ومل آعثر  م على مستند لاص  ولرب خمعو 
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فقــد كنــذ أاــغ  علــى آفســي للبقــاا يف مســجد الســ لة  أو مســجد الكوفــة  ــول الليــا 
 ساهراً اائعاً  واوواظبة على ال كر والع ة والعبامة.

نــا  يف اــو  الليــا اوظلــم الــ ي تــنعكا فيــر روحاآيــة آفســيملة  ـ تــدر  وال توصــ  ـ وه
تتقوملك ملكة الزهد يف امآسان  ف ك احلياة  واً ولعباً 

   رهية حسية ال رهية فكرية.10
ف آر وإن كان من اجلرأة أن أقول تقذ ح وة العبامة هنا   لكـن قـد ال يكـون مـن اجلـرأة 

بعق حـ وة اوعنويـاا  إت يف بـا ن امآسـان حـا  حيـامل بشـيا غـ  أن أقول: أمركذ هنا  
اوــامملة  ولـــر لــ ملة ال تقـــايا بلــ ملة اوـــامملة  وقــد وـــعرا هنــا  مـــرملاا ومــرملاا أ  ينـــروم مــن هـــ ا 

ــــر  15احلــــا  وأنمل حتعــــيلر مــــن العــــعوبة مبكــــان  وقــــد أمركــــذ معــــل قــــول )ســــعدي( يف أبيات
 الطريفة:

 دَكر لذنت دهر لذنت نخوان   اكر لذنت تر  لذنت بـدانم      
 هزاران در ا  خلق برخود ببندي       اكر بـا  شد يك در آسمان 

 ومض وهنا: 
)إتا كنــذ تشــعر وتعلــم بطعــم تــر  اللــ ملة.. عنــدها ال تعــد لــ ملة الــدهر لــ ملة.. توصــد علــى 

 آفس  آالفاً من أبوا  الناس  إتا ما فتح ل  ر  العاوني بابا من الس اا(.
اآلن أغــب  آفســي علــى تلــ  احلالــة الــق كاآــذ حالــة مثاليــة.أما الوصــول إىل مــا  وإ  إىل

 وصا إلير الزهملام فكان بيين وبينر ـ بَعُد ـ مراحا.

                                                                                                                                                                      

األلبــار الــق يســتظ ر من ــا أن لل داومــة علــى ع ــا خمعــوص مــن معــاا أو صــ ة أو قــرااة أو تكــر أو أكــا وــيا 
خمعــوص أو تركــر يف أربعــني يومــاً تــأث  يف االآتقــال والرتقــي مــن مراــة إىل مراــة ومــن حالــة إىل حالــة بــا يف النــزول  

 من ا أن يف اوواظبة علير يف تل  األيام تأث  مجنام كا م م أرام .ك ل   فيستظ ر 
ففي الكايف: ) ما أللص عبد لإل ان باهلل ـ ويف رواية: ما أيا عبد تكر اهلل ـ أربعني صباحاً إالمل وهملد  يف الدآيا وبعملر   

 مائ ا وموائ ا وأثبذ احلك ة يف قلبر واآطق ميا لساآر( [.
 .62سورة العنكبوا:  وما ه   احلياة الدآيا إال  و ولعبلر تعاىل: إوارة إىل قو  - 21
م( الشـاعر والنـاثر 1411ـ  1181هــ( = )611هـو الشـيخ معـلح الـدين سـعدي بـن عبـد اهلل الشـ اوي )     ـ   -21

ذ إىل عـدة الفارسي  تعلم يف آظامية بغدام  وكان كث  األسفار  لر: )كلستان( و )بوسـتان( و )الـديوان( وقـد آقلـ
 لغاا.
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 الزهد سعادة الدارين

 
مـــن  12لكـــين مـــ  تلـــ  كلـــر  وأكثـــر مـــن تلـــ   ملـــا أصـــر  عنـــان الكـــ م عنـــر  مل أمتكـــن

 عل ي أن فير:ال ي كنذ واىل اآلن أرغب فير  ل« الزهد»
ل  الـدآيا.. وتلـ  ب سـعام الـروم وحعـو ا علـى اللـ ملة اوعنويـة  الـق هـي أفضـا مـن لـ ملة 

 اجلسم اوامملية أل  أل  مرملة.
ول  اآللرة.. ف نمل اآللرة هي األمر ال ي يلزم على العاقا أن يتطلبـر ويسـعى لنيلـر بكـا 

إالمل ايفــة و  ميــا كــ    ك ــا يف   ومــا هــي 11مثــن  فــ ن احليــاة الــدآيا ليســذ إالمل مار غــرور
أقبلـــــوا علـــــى ايفـــــة قـــــد أفتضـــــحوا بأكل ـــــا : »y  وعـــــن أمـــــ  اوـــــؤمنني 14احلـــــديث الشـــــري 

 .19«واصطلحوا على حب ا
 

                                                           
وه ا منت ى التواا  وآكران ال اا من قبا اوؤل   وإالمل ف ن تعر  على مساحتر ولو بقليا عر  عظيم وهد  يف  -24

 ه   الدآيا حيث صار  وتااً معاصراً يف تل . الناور
 .185. سورة آل ع ران: وما الحياة الدنيا إال متاع الغرورإوارة إىل قولر تعاىل -22
 .128: )الدآيا ايفة و الب ا ك  (. معبام الشريعة: صpرسول اهلل  قال - 22
 (.111هن  الب غة: اخلطبة ) - 25
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 شب ة يثيرها البعض
 

وهنــا  مــن ينــربي ليقــول: إنمل الــ وم أن آــتكلم عــن احليــاة  فــ نمل تــألر اوســل ني ســببر هــو 
 تتكلملم عن اووا  تألرهم عن ركب احلياة  فكي  

 واجلوا : إآملا آتكلملم عن احلياة يف النشأتني: 
ــــوا اســــتجيبوا   وللرنســــول إذا دعــــاكر لمــــا قــــال اهلل ســــبحاآر:  ــــذين آمن ــــا أي ــــا ال ي

 .  16يحييكر
وإنن الدار اآلخرة ل   الحيوان لو كانوا يعلمونوقال تعاىل: 

17 . 
واركوا أهـَا  »يف وص  اوتقني:  yاورتضى واحلياتان إ ا حتع ن بالزهد  فقد قال اممام
 .18«الدآيا يف مآياهم  ومل يشارِكوا أها الدآيا يف آلرهتم

                                                           
 (.42سورة األآفال: اآلية ) - 26
 (.62سورة العنكبوا: اآلية ) -27
 (.47)هن  الب غة(: الكتا  ) - 28



 

 45 

 
56 

 معنم الزهد ومغزاه
 

امقبــال علــى احليــاة ولكــن مــن » إنمل الزهــد لــيا معنــا  االآعــزال وتــر  احليــاة  وإ ــا معنــا :
ـــة الطـــاهرون واألئ p  ولـــ ا كـــان النـــ  األعظـــم «الطريـــق اوســـتقيم العـــحيح أوهـــد النـــاس  y مل

م كاآوا يزاولون احلياة ـ جب ي  اواآب ا ـ .  ييعاً غ  أهنمل
بعــــد أن وــــر َذ علــــي م الزهــــد يف مراــــاا هــــ   الــــدآيا الدآيملــــة  وولرف ــــا »ويف الــــدعاا: 

 .15«ووبرا ا
لكـي  تسسـوا الزهد كلملر يف كل تـني مـن القـرآن  قـال اهلل تعـاىل: »ويف احلديث الشري : 

ف ـن مل يــأس علـى اوااـي ومل يفـرم بـاآل  ف ــو   40ا فـاتكر وال تمر ــوا بمـا آتـاكرعلـم مـ
 .45«الزاهد

 وقيا: ليا الزهد أن ال متل  وي اً با أن ال  لك  ويا.
 
 

                                                           
 معاا الندبة الشري  اوروي عن إمامنا احلجة اونتظر )علير الس م(.  -21
 .42سورة احلديد:  -21
  428هن  الب غة: القسم الثا  ص -21
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 من أسباب تسخر المسلمين

 
وأآا أرك أن اوسل ني إ ا فاتت م احلياة  حني فاهتم الزهد مبعنا  احلقيقـي واختـ وا التكالـب 

إنمل اوســــل ني حين ــــا كــــاآوا للســــ اا أتــــت م األر  »عاراً  وقــــد قــــال أحــــد وع ــــاا امحلــــام: وــــ
 «.منقامة  وحني اآعرفوا إىل األر  فاتت م األر  والس اا

إنمل اوــامملة بب رات ــا غــزا ينــامل الــروم  ولــ ا صــارا اوــامملة آلــة لل ــدم  وحين ــا تألــ  الــروم 
 تكون اوامملة آلة للبناا.. جمراها وتوا  اوامملة يف ينل ا البدمل أن 

ولو وبمل ذ الدآيا واآللرة  ب آسان يريد الزواج من فتـاة ييلـة  ـا م ـر غـال  عندئـ   يكـدمل 
 ه ا الشاص ويع ا ليا هنار  لتحعيا تل  او ر اوعنيمل وال ي يرا  مناسباً..

لـرة.. فك ا أنمل الراا يكدم ليا هنار لكن فكـر  يف الفتـاة  كـ ل  الزاهـد إآـر  الـب لا
 إآر يع ا ويشتغا لكن كا فكر  يف اآللرة  يكدم ألال ا  ويع ا ويكسب لعيالر ألن:

 « ..الكاسب حبيب اهلل» 
 .42«الكام على أهلر كا اهد يف سبيا اهلل» و

 فالزاهد يع ر ويزر  ويعن  ألن اهلل أمر ب ل ..
 ويأكا ويشر  وينكح للقوملة على الطاعة والتعفمل  عن احلرام..

 . 41كلمة ا  ه  العلياالبلدان ويدعو البشرية للعراش اوستقيم لتكون ويفتح 
 وهك ا موالي ..

                                                           
 .111ص 4غوايل الل ايل: ج -24
 .21سورة التوبة:  - 22
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 لماذا  ديث الزهد؟

 
 ..44وهنا  اوا  آلر عن السؤال اوتقدم

 وهو أآر: كي  ال آتوار إىل اووا وما بعد  فنزهد يف الدآيا  
   أف  حيق لإلآسان أن يواملر وا تر ف نمل احلياة قع ة اداً  واآللرة ال أمد  ا وال اآقطا 

 إىل هنا  ويقضي الدآيا ـ الق هي  و ولعب ـ كيف ا اآقضذ وال يكرتث ميا .
يعلمون ظاهرا  من الحياة الدنيا، وهر عن اآلخرة هر غافلون قال عزمل واا: 

49. 
فالــدآيا مــث ً ) ســون ســنة( أو أكثــر بقليــا  بين ــا موقــ  احلســا  فقــ  مقــدار   ســون 

 أل  سنة ك ا يف اآلية الكر ة: 
تعرج الم ئكة والروح إليه ف  يوم كان مقداره خمسين ألف سنة

46. 
أرأيـــذ كيـــ  حيـــرم  الـــب اودرســـة آفســـر مـــن الراحـــة واللـــ ملة  يلـــة عشـــرين ســـنة تقريبـــاً  
لل ستقبا ال ي ال يتجاوو أكثر مـن ث ثـني سـنة يف الغالـب  وأي مسـتقبا هـو  مسـتقبا فيـر 

 حة فق .بعق الرا
 أال ندر مبن عر  اآللرة الطويلة األمد أن يشتغا  سني سنة ألاا حتعيل ا .

                                                           
: )وــب ة يث هــا 15وهــو :وــاتا الكــ م عــن الزهــد واوــوا ومــا أوــبر بــا الــ وم الكــ م عــن احليــاة   اآظــر الفقــرة  - 22

 البعق(.
 . 7سورة الروم:  - 25
 . 2سورة اوعارج:  - 26
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 نماذج للزهد

 
ـام الـ ي يعزفـون  وإ  أرك أن ا ت   امسـ مي اليـوم حبااـة ماسملـة إىل أمثلـة حيملـة مـن الزهمل

ة حـب العـروج عن احلياة الدآيا عزوفـاً كـامً   حـ  يقتـدي ميـم أآـاس مل متـذ يف أآفسـ م غريـز 
 والس ومل الروحي.

واآعدام مثـا هـؤالا الزهملـام آقـص كبـ  يف جمت عنـا  فقـد أصـبح كثـ  مـن النـاس معـداقاً وـا 
 يف الشعر اونسو  إلير  ال ي لا ب بر ولد : yقالر اممام أم  اوؤمنني 

 أبن َّ إنَّ من الرجال ب يمـــة         
 47رج  السميِع المبصرِ ف   ورة ال                          

فــأيمل فــر  بــني الب ي ــة  وبــني الشــاص الــ ي مهملــر اوأكــا  واوشــر   واوســكن  واوركــب  
 واونكح  واونعب 

بـــا الب ي ـــة أفضـــا  ف هنـــا ال حت ـــا مـــا حي لـــر امآســـان مـــن عقـــا وإرامة  فـــ  تـــ م علـــى 
ب  هر أض  أولئك كاألنعامالت ف ا بني النثيا واوعتل   ول ا  قال سبحاآر: 

  آعوت 48
 باهلل تعاىل.

                                                           
 يف تم بعق الناس. 184: صyميوان االمام علي  - 27
 .171سورة األعرا :  - 28
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 الزهد س   ممتنع
 

 ومن اجلدير بال كر أ  مل أاد كالزهد أمراً )س  ً  تنعاً ( ف ا رأيذ أس ا من:
 «.قلملة الك م»
 «.قلملة الطعام»و
 «.قلملة اونام»و
 ـ في ا ال ينف  ـ.« قلملة االلت ش باألآام »و
 !. «الت كملر هلل واآللرة على الدوام»و

 إهنا كل ا أمور ليسذ مبثابة امقدام على احلر  أو ما أوبر من األمور الشاقملة.
 ولكن ها تل  من اويسور  

)قـدس  45  ومـن هنـا حيكـى عـن الشـيخ األآعـاري«مشكا اـداً »إنمل من احلق أن آقول: 
 «.ألن يعبح امآسان عاواً مشكا  أما أن يعبح إآساآاً فأوكا»سرمل ( اآر قال: 
هـــد م  ـــا كـــان وـــاقاً ف ـــن الـــ وم علـــى امآســـان أن حيعـــلر  وإالمل ســـو  يعـــق  ولكـــن الز 

 امآسان على يدير من الندم يوم يرك مقاماا الزاهدين  والا ينف  الندم!. 
واهلل اوســــؤول أن يــــوفملقين  ــــ   اورتبــــة اجلليلــــة  وأن نعــــا هــــ ا الكتــــا  وســــيلة وــــن يريــــد 

   وهو اوستعان.الوصول إىل ه ا اوقام الرفي   إآملر حس
 وه ا آلر ما أرمآا إيرام  يف ه ا الكتا ..

                                                           
م( ابـــن ين ـــد أمـــني  ينت ـــي آســـبر إىل 1862ـ  1811هــــ( = )1481ـ  1412الشـــيخ مرتضـــى األآعـــاري ) - 21

 العحايب اجلليا اابر بن عبد اهلل األآعاري  ومن  ريـ  مـا ينقـا عنـر أآـر حـني عـزم علـى مغـامرة موفـول ـ مسـق 
رأسـر ـ لل ــرة الثاآيـة وواصـلة الدراسـة يف = =حــووة كـرب ا اوقدسـة  امتنعــذ والدتـر مـن تلــ  أوـد االمتنـا   وألــ  

ح  تقرر أن يسـتا  اهلل سـبحاآر ويتفـألوا بـالقرآن الكـر  مبحضـر الوالـدين  …  الشير يؤكد ويلح على ه ا السفر
فاستسل ذ الوالـدة احلنوآـة وسـافر  جاعلوه من المرسلينال تخاف  وال تحزن  إنا رادوه و فاراذ ه   اآلية: 

الشـيخ ووصـا ـ بعـد السـنني ـ إىل مـا صـار إليـر  فكـان الفقيـر األصـويل الـور  التقـي الزاهـد  وكـان صـاحب كرمـاا 
 ومنب  ل اا  ومريب الفق اا والعظ اا..  راوان اهلل تعاىل علير.
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 ســــبحان رببــــك ربن العــــزنة عمــــا يصــــمون وســــ م علــــم المرســــلين والحمــــد   ربن
العالمين

 وصلى اهلل على ين د وآلر الطاهرين.  90
 

 كرب ء المقدسة                                    
 هـ 87ذي الحجة 25                                   

 محمد                                   

                                                           
 . 184ـ  181سورة العافاا:  -51
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 فص  
 

 روايات ف  الزهد
 

 pالرسول األعظر 
: )ما اخت  اهلل آبيملاً إالمل واهداً(pقال رسول اهلل 

95 . 
: )علــيكم بــالور  واالات ــام والعبــامة واوهــدوا يف هــ   الــدآيا الزاهــدة فــيكم ف هنــا pوقــال 

 .92ل(غرارة مار فناا وووا
 .91: )أي ا الناس إن أفضا الناس من تواا  عن رفعة ووهد عن غنية(pوقال 
: )مــن روقــر اهلل حــب األئ ــة مــن أهــا بيــق فقــد أصــا  لــ  الــدآيا واآللــرة فــ  pوقــال 

يشـــكن أآـــر يف اجلنـــة وإن يف حـــب أهـــا بيـــق عشـــرين لعـــلة عشـــر من ـــا يف الـــدآيا وعشـــر يف 
 احلديث. 94ص على العلم...(اآللرة أما يف الدآيا فالزهد واحلر 

 .99: )من أرام يف العلم روداً فلم يزمم يف الدآيا وهداً مل يزمم من اهلل إال بعداً(pوقال 
 .96: )إتا رأيتم الراا قد أعطي وهداً يف الدآيا فاقرتبوا منر ف آر يلقن احلك ة(pوقال 

تكـــون أور  النـــاس ليلـــة اوعـــراج: )يـــا أمحـــد إن أحببـــذ أن  pقـــال اهلل تعـــاىل للنـــ  ين ـــد 
                                                           

 .12288م 51ص 14ائا: جمستدر  الوس - 51
 .1م 27ا لا  481األمايل للشيخ العدو : ص - 54
 .15م 227أع م الدين: ص - 52
 الفعا الراب . 81مشكاة األآوار: ص - 52
 .81وإع م الدين: ص 118ص 4كنز الفوائد: ج  - 55
 .12288م 64  51ص 14مستدر  الوسائا: ج - 56
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فاوهــد يف الــدآيا وارغــب يف اآللــرة  فقــال: إ ــي كيــ  أوهــد يف الــدآيا  فقــال: لــ  مــن الــدآيا 
 .97حفنا من الطعام والشرا  واللباس وال تدلر لغد  ومم على تكري(

: )مــن وهــد يف الــدآيا قعــر أملــر في ــا  أعطــا  اهلل عل ــاً بغــ  تعلــم وهــدك بغــ  pوقــال 
 .98هداية(

 .95من عر  الدآيا وغدرها بأهل ا وهد في ا(: )pوقال 
 .60: )ف ن وهد يف الدآيا قعر أملر في ا وتركر ألهل ا(pوقال 
: )يــا أبــا تر إتا رأيــذ ألــا  قــد وهــد يف الــدآيا فاســت   منــر ف آــر يلقــن احلك ــة  pوقــال 

لـدآيا فقلذ: يا رسول اهلل من أوهد الناس  فقال: من مل ينا اوقـابر والبلـى وتـر  فضـا وينـة ا
 .65وآثر ما يبقى على ما يفل ومل يعد غداً من أيامر وعدمل آفسر يف اووتى(

 .62: ) وىب ون تواا  هلل عزواا ووهد في ا أحا لر من غ  رغبة عن سنق(pوقال 
ليلـة اوعـراج قـائً : )يـا أمحـد هـا تعـر  مـا للزاهـدين  pولا ب ر  العـاوني النـ  ين ـد 

يبعث اخللق ويناقشون احلسا  وهم من تل  آمنون  إن أمىن  عندي  قال: ال يا ر   قال:
مــا أعطــي الزاهــدين يف اآللــرة أن أعطــي م مفــاتيح اجلنــان كل ــا حــ  يفتحــوا أي بــا  وــاهوا 
والأحجــب عــن م وا ــي وألآع ــن م بــألوان التلــ ت مــن ك مــي وألالســن م يف مقعــد صــد  

أربعــة أبــوا   بــا  يــدلا علــي م ا ــدايا واتكــرهم مــا صــنعوا وتعبــوا يف مار الــدآيا  وافــتح  ــم 
بكـرة وعشـياً مـن عنـدي  وبـا  ينظـرون منـر إيل كيـ  وـاهوا بـ  صـعوبة  وبـا  يطلعـون منـر 
إىل النـــار فينظـــرون إىل الظـــاوني كيـــ  يعـــ بون  وبـــا  يـــدلا علـــي م منـــر الوصـــائ  واحلـــور 

لزاهـد الـ ي لـيا : يا ر  من هؤالا الزاهدون ال ين وصـفت م  قـال عـز واـا: اpالعني  قال
لـــر بيـــذ خيـــر  فيغـــتم خلرابـــر  وال لـــر ولـــد  ـــوا فيحـــزن ووتـــر  وال لـــر وـــيا يـــ هب فيحـــزن 

                                                           
 .52  111إروام القلو : ص - 57
 با  تم الدآيا. 121ص 1ا ر وآزهة النواظر: جتنبير اخلو  - 58
 يف تر  الدآيا. 2  45إروام القلو : ص - 51
 البن مسعوم. pالفعا الراب  يف موعظة رسول اهلل  227مكارم األل  : ص - 61
 الفعا اخلاما. 262مكارم اخل  : ص - 61
   رغبة عن س  (.من غ)… وفير:  111م 8  168ص 8و راا  يف الكايف: ج 21حت  العقول: ص - 64
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ل هابر  وال يعرفر إآسان ليشغلر عن اهلل  رفة عني  وال لر فضا  عام يسأل عنر  واللر ثو  
اهلل لني  يا امحد واو  الزاهدين معفرة من تعب الليا وصوم الن ار وألسنت م ك ل مـن تكـر 

تعـــاىل  قلـــوميم يف صـــدورهم مطعوآـــة مـــن كثـــرة صـــ ت م  قـــد أعطـــوا ا  ـــوم يف أآفســـ م المـــن 
لو  آار وال مـن وـو  انـة ولكـن ينظـرون يف ملكـوا السـ اواا واألر  فيعل ـون أن اهلل 
سبحاآر أها للعبامة  يا أمحد ه   مراة األآبياا والعـديقني مـن أمتـ  وأمـة غـ   وأقـوام مـن 

: يا ر  أي الزهام اكثر  وهام أمق أم وهام بين إسرائيا  قال )اا وع (: pالش داا  قال 
: يــا ر  وكيــ  pإن وهــام بــين إســرائيا يف وهــام أمتــ  كشــعرة ســوماا يف بقــرة بيضــاا  فقــال 

تل  وعدم بين إسرائيا أكثر  قال: ألهنـم وـكوا بعـد اليقـني واحـدوا بعـد امقـرار  قـال النـ  
p 61رتر ومعوا  م باحلفذ والرمحة وسائر اخل اا(فح دا اهلل تعاىل ووك. 

 .64: )أكثروا من تكر اووا ف آر  حص ال آو  ويزهد يف الدآيا(pوقال 
: )ســــيأ  يف آلــــر الزمــــان عل ــــاا يزهــــدون يف الــــدآيا وال يزهــــدون  ويرغبــــون يف pوقــــال 

فقــراا ويقربــون اآللــرة وال يرغبــون  وين ــون عــن الــدلول علــى الــوالة وال ينت ــون  ويباعــدون ال
 .69األغنياا  أول   هم اجلبارون أعداا اهلل(

: )الزاهــدون يف الــدآيا ملــو  الــدآيا واآللــرة  ومــن مل يزهــد يف الــدآيا ورغــب في ــا pوقــال 
 .66ف و فق  الدآيا واآللرة  ومن وهد في ا ملك ا ومن رغب في ا ملكتر(

ن الزهـد يف الــدآيا قعــر : )لــيا الزهـد يف الــدآيا لـبا اخلشــن وأكــا اجلشـب ولكــpوقـال 
 .67األما(

 .68: )ص م األمة باليقني والزهد وفسام األمة باألما والباا(pوقال 
 .65: )إن ص م أول ه   األمة بالزهد واليقني وه   آلرها بالشح واألما(pوقال 

                                                           
 .52  414إروام القلو : ص - 62
 بيان تكر اووا. 461ص 1تنبير اخلوا ر وآزهة النواظر: ج - 62
 .211ص 1تنبير اخلوا ر وآزهة النواظر: ج - 65
 يف الزهد يف الدآيا. 4  41إروام القلو : ص - 66
 .112مشكاة األآوار: ص - 67
 .7552م 5  47ص 7مستدر  الوسائا: ج - 68
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: )يــا علــي إن اهلل قــد وينــ  بزينــة مل يــزين العبــام بزينــة أحــب إىل اهلل من ــا وينــ  pوقــال 
 .70د يف الدآيا واعل  ال تزرأ من ا وي اً وال تزرأ من  وي اً(بالزه

: )يا ابن مسعوم النـار وـن ركـب ينرمـاً واجلنـة وـن تـر  احلـ ل فعليـ  بالزهـد فـ ن pوقال 
 .75تل   ا يباهي اهلل بر او ئكة وبر يقبا اهلل علي  بوا ر ويعلي علي  اجلبار(

 .72لزهد(: )إتا عراذ لكم و وة فاق عوها باpوقال 
: )يــا ر  أي الزهــام أكثــر  وهــام أمــق أم وهــام بــين إســرائيا  قــال: إن وهــام بــين pوقــال 

إســرائيا يف وهــام أمتــ  كشــعرة ســوماا يف بقــرة بيضــاا  فقــال: يــا ر  وكيــ  تلــ  وعــدم بــين 
 .71إسرائيا أكثر  قال: ألهنم وكوا بعد اليقني واحدوا بعد امقرار(

 .74نجو من الدآيا إال بالور (: )ال يقدر الزاهد أن يpوقال 
 .79: )أفضا الزهد يف الدآيا تكر اووا(pوقال 
: )ال بلسوا عند كا ما  مد  يدعوكم من اليقني إىل الش  ومن امل ص إىل pوقال 

الرياا ومن التواا  إىل الكرب ومن النعيحة إىل العـداوة ومـن الزهـد إىل الرغبـة وتقربـوا إىل عـامل 
مــن الكــرب ومــن الريــاا إىل املــ ص ومــن الشــ  إىل اليقــني ومــن الرغبــة  يــدعوكم إىل التوااــ 

إىل الزهـــد ومـــن العـــداوة إىل النعـــيحة وال يعـــلح ووعظـــة اخللـــق إال مـــن اـــاوو هـــ   اآلفـــاا 
بعدقر وأور  علـى عيـو  الكـ م وعـر  العـحيح مـن السـقيم وعلـا اخلـوا ر وفـ  الـنفا 

 .76وا وك(

                                                                                                                                                                      
 .7م 21ا لا  447األمايل الشيخ العدو : ص - 61
 .12ص 4اوناقب: ج - 71
 الفعا الراب . 228مكارم األل  : ص - 71
 .16م 227أع م الدين: ص - 74
 .52  414إروام القلو : ص - 72
 .14182م 41  472ص 11مستدر  الوسائا: ج - 72
 .21الفعا  165اام  األلبار: ص - 75
 .8  41معبام الشريعة: ص - 76
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 .77ام الزهد التقوك(: )ع ام الفراغ الزهد ومتpوقال 
: )إن الزاهــدين يف الــدآيا تبكــي قلــوميم وإن اــحكوا  ويشــتد حــزهنم وإن فرحــوا  pوقــال 

 .78ويكثر مقت م أآفس م وإن اغتبطوا مبا روقوا(
: )يا بن مسعوم فليكن الساه  األبرار وإلواآ  األتقياا والزهـام ألن اهلل تعـاىل pوقال 

 ر لبعض عدو إال المتقيناألخ ء يومئٍذ بعضقال يف كتابر: 
75)80. 

 .85: )الرغبة يف الدآيا تكثر ا م واحلزن  والزهد يف الدآيا يريح القلب والبدن(pوقال 
: )ال بلســوا إال عنــد مــن يــدعوكم مــن  ــا إىل  ــا: مــن الشــ  إىل اليقــني  pوقــال 

مــن الرغبــة إىل ومــن الكــرب إىل التوااــ   ومــن العــداوة إىل ا بــة  ومــن الريــاا إىل املــ ص  و 
 .82الزهد(

 .81: )إتا رأيتم الراا قد أعطى الزهد يف الدآيا فاقرتبوا منر ف آر يلقي احلك ة(pوقال 
 .84: )الراا بالقناعة رأس الزهد(pوقال 
 .89: )ما يعبد اهلل بشيا مثا الزهد يف الدآيا(pوقال 
 .86: )الزاهد اجلاها مسارة الشيطان(pوقال 

 .87ا يريح قلبر وبدآر(: )الزاهد يف الدآيpوقال 

                                                           
 .1  42معبام الشريعة: ص - 77
 .5  22إروام القلو : ص - 78
 .67سورة الزلر :  - 71
 الفعا الراب . 251مكارم األل  : ص - 81
 .112م 72اخلعال: ص - 81
 .111ص 4تنبير اخلوا ر وآزهة النواظر: ج - 84
 .227رواة الواعظني: ص - 82
 .22  188إروام القلو : ص - 82
 القطب الثالث وفير: )ما تعبد..(. 47  وراا  كتا  التحعني البن ف د ص28  158إروام القلو : ص - 85
 .12الفعا العاور م 474ص 1غوايل الل ايل: ج - 86
 .18إروام القلو : ص - 87
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 .88: )الزهد قعر األما والشكر على النعم والور  عن ا ارم(pوقال 
: )ع مـة الزاهـد فعشـرة: يزهـد يف ا ـارم  ويكـ  آفسـر  ويقـيم فـرائق ربـر  فـ ن  pوقال 

كان  لوكاً أحسن الطاعة  وإن كان مالكـاً أحسـن او لكـة  ولـيا لـر محيـة وال حقـد  حيسـن 
 .85لير  وينف  من ار   ويعفو ع ن ظل ر  ويتواا  حلق اهلل(إىل من أساا إ
 .50: )اوهد في ا عند الناس حيب  الناس(pوقال 
 .55: )لياركم عند اهلل أوهدكم يف الدآيا وأرغبكم يف اآللرة(pوقال 
 .52: )ل  أمق أوهدهم يف الدآيا(pوقال 

وتعاىل أرسـلين إليـ  ميديـة مل  فقال: يا رسول اهلل إن اهلل تبار  pوااا اربائيا إىل الن  
قلــذ: ومــا هــي  قــال: العــرب وأحســن منــر  قلــذ: ومــا هــو  pيعط ــا قبلــ   قــال رســول اهلل

 قال: الراا واحسـن منـر  قلـذ: ومـا هـو  قـال: الزهـد واحسـن منـر ـ إىل أن قـال: ـ قلـذ: يـا 
ر اربائيـــا ف ـــا تفســـ  الزهـــد  قـــال: الزاهـــد حيـــب مـــن حيـــب لالقـــر ويـــبغق مـــن يـــبغق لالقـــ

ويتحرج من حـ ل الـدآيا وال يلتفـذ إىل حرام ـا فـ ن ح  ـا حسـا  وحرام ـا عقـا  ويـرحم 
ييــ  اوســل ني ك ــا يــرحم آفســر ويتحــرج مــن الكــ م ك ــا يتحــرج مــن اويتــة الــق اوــتد آتن ــا 
ويتحرج عن حطام الدآيا ووينت ا ك ا يتجنب النار أن تغشا   وأن يقعر أملر وكان بني عينير 

 .51أالر(
: مـن مل يـنا اوقـابر والبلـى وتـر  pل أبوتر: قلذ: يا رسول اهلل من أوهـد النـاس  قـالقا

 .54ما يفل وا يبقى  ومن مل يعد غداً من أيامر وعد آفسر من اووتى(
يقــول لراــا يعظــر: )ارغــب في ــا عنــد  pوعــن أيب ســعيد اخلــدري قــال مسعــذ رســول اهلل 

                                                           
 .4  11إروام القلو : ص - 88
 . 41حت  العقول: ص - 81
 حيبب  الناس(.)… وفير  127  وراا  مكارم األل  : ص82م 61اخلعال: ص - 11
 .12288م 64  51ص 14ستدر  الوسائا: جم - 11
 .142ص 4تنبير اخلوا ر وآزهة النواظر: ج - 14
 .1م 461معا  األلبار: ص - 12
 . 112أع م الدين: ص - 12
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بــ  النــاس  إن الزاهــد يف الــدآيا يربــي ويــريح قلبــر اهلل حيبــ  اهلل  واوهــد مــا يف أيــدي النــاس حي
 . 59الدآيا واآللرة  والراغب في ا يتعب قلبر وبدآر يف الدآيا واآللرة(

: )يـا علـي إن اهلل تعـاىل وينـ  بزينـة مل يـزين pعن ع ار بن ياسـر قـال مسعـذ رسـول اهلل 
 .56العبام بزينة هي أحب إلير من ا وهد  يف الدآيا وبغض ا إلي (

 tمام عل  بن أب  طالي اإل
 .57: )اوهد في ا أيدي الناس تأمن م(tقال أم  اوؤمنني 

 .58: )اوهد يف الدآيا يبعر  اهلل عوراهتا(tوقال أم  اوؤمنني 
: )اوهد يف الدآيا واعز  عن ا وإيا  أن ينزل ب  اوـوا وأآـذ آبـق tوقال أم  اوؤمنني 

 .55أبقى من رب  يف  لب ا فتشقى(
: )اوهــد يف الــدآيا واعــز  عن ــا وإيــا  أن ينــزل بــ  اوــوا وقلبــ  tاوــؤمنني وقــال أمــ  

 .500متعلق بشيا من ا فت ل (
 .505: )اوهد يف الدآيا تنزل علي  الرمحة(tوقال أم  اوؤمنني 
 .502الدآيا يبعر  اهلل عيوميا( ي: )اوهد  tوقال أم  اوؤمنني 
ق مل يت ت  ميا أحد كان قـبلكم وال تبقـى : )اوهدوا يف ه   الدآيا الtوقال أم  اوؤمنني 

 .501ألحد من بعدكم(

                                                           
 .222أع م الدين: ص - 15
 اوبحث اخلاما يف الور . 85  وكش  اليقني  ص425هن  احلق: ص - 16
 .141ص 4تنبير اخلوا ر وآزهة النواظر: ج - 17
 .417ص 4تنبير اخلوا ر وآزهة النواظر: ج - 18
 .4248م 128غرر احلكم ومرر الكلم: ص  - 11
 .4241م 128غرر احلكم ومرر الكلم: ص  - 111
 .6182م 476غرر احلكم ومرر الكلم: ص  - 111
 .6185م 476غرر احلكم ومرر الكلم: ص  - 114
 .4م 41ا لا 151األمايل للشيخ اوفيد: ص - 112
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: )يــا أي ــا النــاس اوهــدوا يف الــدآيا فــ ن عيشــ ا قعــ  ول هــا يســ  tوقــال أمــ  اوــؤمنني 
وإهنا لدار واوص وينلة تنغيص وإهنا لتد  اآلاال وتقط  اآلمـال إال وهـي اوتعـدية العنـون 

 .504واجلاينة احلزون واواآية اخلؤون(
 .509: )أول الزهد التزهد(tوقال أم  اوؤمنني 
 .506: )الراحة يف الزهد التزهد(tوقال أم  اوؤمنني 
: )يا ابن آمم ال تأسـ  علـى مفقـوم اليـرممل  إليـ  الفـوا  وال تفـرم tوقال أم  اوؤمنني 

 . 507مبواوم ال يرتكر يف يدي  اووا(

 .508: )التزهد يؤمي إىل الزهد(tوقال أم  اوؤمنني 
 .505: )كسب العلم التزهد يف الدآيا(tقال أم  اوؤمنني و 

: )أي ا الناس إ ا الناس ث ثة: واهد وراغب وصابر  فأما الزاهد ف  tوقال أم  اوؤمنني 
يفــرم بشــيا مــن الــدآيا أتــا  وال حيــزن علــى وــيا من ــا فاتــر  وأمــا العــابر فيت ناهــا بقلبــر فــ ن 

يعلم من سـوا عاقبت ـا  وأمـا الراغـب فـ  يبـايل مـن حـا أمر  من ا وي اً صر  عن ا آفسر وا 
 .550أصاميا أم من حرام(

 .555: )الزاهد يف الدآيا كل ا اوماما لر حتلياً اومام عن ا تولياً(tوقال أم  اوؤمنني 
 .552: )مهة الزاهد خمالفة ا وك والسلو عن الش واا(tوقال أم  اوؤمنني 

 .551ب احلرام صرب  ومل يشغا احل ل وكر (: )الزاهد يف الدآيا من مل يغلtوقال 
                                                           

 .4222م 121مرر الكلم: ص غرر احلكم و  - 112
 .6155م 475غرر احلكم ومرر الكلم: ص  - 115
 .6176م 476غرر احلكم ومرر الكلم: ص - 116
 .122ص 4تنبير اخلوا ر وآزهة النواظر: ج - 117
 .6182م 476غرر احلكم ومرر الكلم: ص  - 118
 .12281م 64  27ص 14مستدر  الوسائا: ج - 111
 .1م 55لاا  222األمايل للشيخ العدو : ص - 111
 .418ص 1امروام: ج - 111
 .251ص 1كنز الفوائد ج  - 114
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 .554: )إتا هر  الزاهد من الناس فا لبر(tوقال أم  اوؤمنني 

 .559: )إتا  لب الزاهد الناس فاهر  منر(tوقال أم  اوؤمنني 
: )الزاهــد عنــدآا مــن علــم فع ــا ومــن أيقــن فحــ ر وإن أمســى علــى tوقــال أمــ  اوــؤمنني 

 .556وكر اهلل ف و الزاهد( عسر محد اهلل وإن أصبح على يسر
: )الزاهــد عنــدآا مــن علــم فع ــا ومــن أيقــن فحــ ر وإن أمســى علــى tوقــال أمــ  اوــؤمنني 

 .557اهلل وإن أصبح على يسر وكر اهلل ف و الزاهد( دعسر حم
: )الزاهــدون يف الــدآيا قــوم وعظــوا فــاتعظوا ولوفــوا فحــ روا وعل ــوا tوقــال أمــ  اوــؤمنني 

 .558كروا وإن أصاميم عسر صربوا(فع لوا وإن أصاميم يسر و
: )اآظــروا إىل الــدآيا آظــر الزاهــدين في ــا العــارفني عن ــا  ف هنــا واهلل tوقــال أمــ  اوــؤمنني 

 .555ع ا قليا تزيا الثاوي وتفج  اورت  اآلمن(
: )ال تكـــن  ـــن يراـــو اآللـــرة بغـــ  ع ـــا  ويســـو  التوبـــة بطـــول tوقـــال أمـــ  اوـــؤمنني 
 .520ول الزاهدين ويع ا في ا بع ا الراغبني(األما  يقول يف الدآيا بق
: )إن الزهــام يف الــدآيا آــور اجلــ ل علــي م واثــر اخلدمــة بــني أعيــن م tوقــال أمــ  اوــؤمنني 

وكي  ال يكـون كـ ل  وإن الراـا لينقطـ  إىل بعـق ملـو  الـدآيا فـ ك عليـر أثـر  فكيـ  مبـن 
 .525ينقط  إىل اهلل تعاىل واليرك أثر  علير(

                                                                                                                                                                      
 .411حت  العقول: ص - 112
 .6161م 476غرر احلكم ومرر الكلم: ص  - 112
 .6164م 476غرر احلكم ومرر الكلم: ص  - 115
 با  الرب وسااا النفا. 424اعفرياا: ص - 116
 .12272م 64  22ص 14مستدر  الوسائا: ج - 117
 .1  12إروام القلو : ص - 118
 .4221م 128غرر احلكم ومرر الكلم: ص  - 111
 .157غرر احلكم ومرر الكلم: ص  - 141
 .212أع م الدين: ص - 141
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 .522: )الزهد أفضا الراحتني(tؤمنني وقال أم  او

 .521: )مثرة الزهد الراحة(tوقال أم  اوؤمنني 
 .524: )من أحب الراحة فليؤثر الزهد يف الدآيا(tوقال أم  اوؤمنني 
 .529: )من وهد يف الدآيا حعن مينر(tوقال أم  اوؤمنني 
 .526: )من وهد يف الدآيا مل تفتر(tوقال أم  اوؤمنني 

 .527: )من وهد يف الدآيا اعتق آفسر وأراى ربر(tؤمنني وقال أم  او
 .528: )اوؤمن مأبر وهامتر ومهر مياآتر وعز  قناعتر(tوقال أم  اوؤمنني 
: )أي ــا النــاس الزهــامة قعــر األمــا والشــكر عنــد اوــنعم والــور  عنــد tوقــال أمــ  اوــؤمنني 

 .525ا ارم  ف ن عز  تل  عنكم ف  يغلب احلرام صربكم(
 .510: ما الزهد قال: )الرغبة يف التقوك والزهامة يف الدآيا(tألم  اوؤمنني وقيا 

 .515: )اليقني أفضا الزهامة(tوقال أم  اوؤمنني 
 .512: )مثرة اليقني الزهامة(tوقال أم  اوؤمنني 

 .511: )أفضا العبام الزهامة (tوقال أم  اوؤمنني 
                                                           

 .6178م 476غرر احلكم ومرر الكلم: ص  - 144
 .6171م 476غرر احلكم ومرر الكلم: ص  - 142
 .6181م 476غرر احلكم ومرر الكلم: ص  - 142
 .6117م 477غرر احلكم ومرر الكلم: ص  - 145
 .6118م 477غرر احلكم ومرر الكلم: ص  - 146
 .6111م 477غرر احلكم ومرر الكلم: ص  - 147
 .1524م 11غرر احلكم ومرر الكلم: ص  - 148
 جملا يف الزهد والتقوك. 222رواة الواعظني: ص - 141
 .445حت  العقول: ص - 121
 .711م 61غرر احلكم ومرر الكلم: ص  - 121
 .626م 64غرر احلكم ومرر الكلم: ص  - 124
 .6125م 475غرر احلكم ومرر الكلم: ص  - 122
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 .514: )فضيلة العقا الزهامة(tوقال أم  اوؤمنني 
: )الزهد يف الدآيا قعر األما ووكر كا آع ة  الـور  ع ـا حـرم اهلل tوقال أم  اوؤمنني 

 .519عز واا  من أسا  بدآر أراى ربر  ومن مل يسا  بدآر ععى ربر(
 .516: )اميثار وينة الزهد(tوقال أم  اوؤمنني 
هـد يف عـامل الفنـاا : )إ ا العامل مـن معـا  عل ـر إىل الـور  والتقـى والز tوقال أم  اوؤمنني 

 .517والتولر جبنة اوأوك(
 .518: )اليقني يث ر الزهد(tوقال أم  اوؤمنني 
: )يســـتدل علـــى اليقـــني بقعـــر األمـــا وإلـــ ص الع ـــا والزهـــد يف tوقـــال أمـــ  اوـــؤمنني 

 .515الدين(
 .540: )كسب العلم الزهد يف الدآيا(tوقال أم  اوؤمنني 
 .545يواب الزهد يف الدآيا(: )يس  اوعرفة tوقال أم  اوؤمنني 
: )العلـــم يروـــد  إىل مـــا أمـــر  اهلل بـــر  والزهـــد يســـ ا لـــ  الطريـــق tوقـــال أمـــ  اوـــؤمنني 

 .542إلير(
: )سـذ مـن قواعـد الـدين: إلـ ص اليقـني وآعـح اوسـل ني وإقامـة tوقال أمـ  اوـؤمنني 

 .541الع ة وإيتاا الزكاة وح  البيذ والزهد يف الدآيا(
                                                           

 .6122م 475غرر احلكم ومرر الكلم: ص  - 122
 .51م 12اخلعال: ص - 125
 .411ص 1كنـز الفوائد: ج  - 126
 .451م 28غرر احلكم ومرر الكلم: ص - 127
 .725م 64غرر احلكم ومرر الكلم: ص - 128
 .751م 64غرر احلكم ومرر الكلم: ص- 121
 .761م 62الكلم: ص غرر احلكم ومرر - 121
 .765م 62غرر احلكم ومرر الكلم: ص - 121
 .774م 62غرر احلكم ومرر الكلم: ص - 124
 .1212م 85غرر احلكم ومرر الكلم: ص - 122
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 .544: )الزهد سجية اوالعني(tوقال أم  اوؤمنني 

 .549: )الزهد مفتام ص م(tوقال أم  اوؤمنني 
 .546: )الزهد وي ة اوتقني وسجية األوابني(tوقال أم  اوؤمنني 
 .547: )أفضا الطاعاا الزهد يف الدآيا(tوقال أم  اوؤمنني 
تفســد : )حســن الزهــد مــن أفضــا ام ــان وحســن الرغبــة يف الــدآيا tوقــال أمــ  اوــؤمنني 

 .548اميقان(

 .545: )رأس السااا الزهد يف الدآيا(tوقال أم  اوؤمنني 
 . 590: )وين احلك ة الزهد يف الدآيا(tوقال أم  اوؤمنني 
 .595: )الزهد مثرة الدين(tوقال أم  اوؤمنني 
 .592: )الزهد أصا الدين(tوقال أم  اوؤمنني 
 .591: )الزهد مثرة اليقني(tوقال أم  اوؤمنني 

 .594: )الزهد أساس اليقني الدين(tأم  اوؤمنني  وقال

 .599: )الزهد قعر األما(tوقال أم  اوؤمنني 
                                                           

 .6124م 475غرر احلكم ومرر الكلم: ص - 122
 .6122م 475غرر احلكم ومرر الكلم: ص - 125
 .6122م475غرر احلكم ومرر الكلم: ص- 126
 .6126م 475ر الكلم: صغرر احلكم ومر  - 127
 .6128م475غرر احلكم ومرر الكلم: ص - 128
 .6121م 475غرر احلكم ومرر الكلم: ص - 121
 .6121م 475غرر احلكم ومرر الكلم: ص - 151
 .6125م 475غرر احلكم ومرر الكلم: ص - 151
 .6126م 475غرر احلكم ومرر الكلم: ص - 154
 .6127م 475غرر احلكم ومرر الكلم:ص - 152
 .6128م 475حلكم ومرر الكلم: صغرر ا - 152
 .6151م 475غرر احلكم ومرر الكلم: ص - 155
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 .596: )الزهد أن ال تطلب اوفقوم ح  يعدم اوواوم(tوقال أم  اوؤمنني 

 .597: )الزهد تقع  اآلمال وإل ص األع ال(tوقال أم  اوؤمنني 
 .598الزهد(: )أفضا الزهد إلفاا tوقال أم  اوؤمنني 
 .595: )أصا الزهد الرغبة في ا عند اهلل(tوقال أم  اوؤمنني 
 .560: )أصا الزهد اليقني ومثرتر السعامة(tوقال أم  اوؤمنني 
 .565: )ظل  النفا عن ل اا الدآيا هو الزهد ا  وم(tوقال أم  اوؤمنني 
 .562: )كي  يعا إىل حقيقة الزهد من مل متذ و وتر(tوقال أم  اوؤمنني 
 .561: )إن يف الزهد لراحة(tوقال أم  اوؤمنني 
: )الزهـــد يف الـــدآيا ث ثـــة أحـــر  واا وهـــاا ومال  فأمـــا الـــزاا فـــرت  tوقـــال أمـــ  اوـــؤمنني 

 564الزينة  وأما ا اا فرت  ا وك  وأما الدال فرت  الدآيا(
 : )مــــن مل يــــ ا علــــى اوااــــي ومل يفــــرم بــــاآل  فقــــد ألــــ  الزهــــدtوقــــال أمــــ  اوــــؤمنني 

 .569بطرفير(
 .566: )الزهد يف الدآيا الراحة العظ ى(tوقال أم  اوؤمنني 
 .567: )من اعتزل حسنذ وهامتر(tوقال أم  اوؤمنني 

                                                           
 .6151م 475غرر احلكم ومرر الكلم: ص  - 156
 .6152م 475غرر احلكم ومرر الكلم: ص - 157
 6156م 475غرر احلكم ومرر الكلم: ص  - 158
 .6157م 475غرر احلكم ومرر الكلم: ص  - 151
 .6158م 475غرر احلكم ومرر الكلم: ص  - 161
 .6162م 476غرر احلكم ومرر الكلم: ص  - 161
 .6162م 476غرر احلكم ومرر الكلم: ص  - 164
 .226أع م الدين: ص - 162
 .66الفعا 111اام  األلبار: ص - 162
 .6167م 476غرر احلكم ومرر الكلم: ص  - 165
 .6177م 476غرر احلكم ومرر الكلم: ص  - 166
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 .568: )الزهد ثروة(tوقال أم  اوؤمنني 

 .565: )الزهد متجر رابح(tوقال أم  اوؤمنني 
 .570: )مثن اجلنة الزهد يف الدآيا(tوقال أم  اوؤمنني 

 .575: )م  الزهد تث ر احلك ة(tوؤمنني وقال أم  ا
 .572: )إن الزهد يف والية الظامل بقدر الرغبة يف والية العامل(tوقال أم  اوؤمنني 
: )مـن أحـب السـ مة فليـؤثر الفقـر ومـن أحـب الراحـة فليـؤثر الزهــد tوقـال أمـ  اوـؤمنني 

 .571يف الدآيا(
 .574ين الزهد يف الدآيا(: )إن من أعون األل   على الدtوقال أم  اوؤمنني 
: )يســـتدل علـــى اليقـــني بقعـــر األمـــا وإلـــ ص الع ـــا والزهـــد يف tوقـــال أمـــ  اوـــؤمنني 

 .579الدآيا(
: )احـي قلبـ  باووعظـة  وأمتـر بالزهـامة  وقـوِّ  بـاليقني  وتللــر بـ كر tوقال أم  اوؤمنني 

 .576اووا  وقرر  بالفناا  وبعر  فجائ  الدآيا(
 . 577: )أحق الناس بالزهامة من عر  آقص الدآيا(tوقال أم  اوؤمنني 

 .578: )إن الدآيا ال يسلم من ا إال بالزهد في ا(tوقال أم  اوؤمنني 
                                                                                                                                                                      

 .7257م 28غرر احلكم ومرر الكلم: ص  - 167
 .6181م 476غرر احلكم ومرر الكلم: ص  - 168
 .6184م 476غرر احلكم ومرر الكلم: ص  - 161
 .6111م 476غرر احلكم ومرر الكلم: ص  - 171
 .6112م 477غرر احلكم ومرر الكلم: ص  - 171
 .7725م 221غرر احلكم ومرر الكلم: ص  - 174
 .8421م 266غرر احلكم ومرر الكلم: ص  - 172
 .2م 148ص 4الكايف: ج - 172
 .14728م 7  111ص 11مستدر  الوسائا: ج - 175
 الفعا الثالث عشر يف القلب. 817م 67غرر احلكم ومرر الكلم: ص - 176
 الفعا السامس يف الزهد. 6127م 475غرر احلكم ومرر الكلم: ص - 177
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: )أال وان الـدآيا مار ال يسـلم من ـا إال بالزهـد في ـا وال ينجـى من ـا tوقال أمـ  اوـؤمنني 
 .575بشيا كان  ا وال ينجي بشيا من ا(

 .580بالزهد ف آر عون الدين( : )علي tوقال أم  اوؤمنني 
 .585: )بالزهد تث ر احلك ة(tوقال أم  اوؤمنني 
 .582: )حتبب إىل الناس بالزهد في ا أيدي م تفز با بة من م(tوقال أم  اوؤمنني 
 .581: )من عر  الدآيا تزهملد(tوقال أم  اوؤمنني 
لــرة  حيــب الضــي  : )قاتــا ا ــوك: واهــد يف الــدآيا وراغــب يف اآلtوقــال أمــ  اوــؤمنني 

ويكــــرم اليتــــيم ويلطــــ  العــــغ  ويرفــــق الكبــــ  ويعطــــي الســــائا ويعــــوم اوــــريق ويشــــي  اجلنــــائز 
)…584. 

 .589: )كن يف الدآيا واهداً ويف اآللرة راغباً(tوقال أم  اوؤمنني 
 .586: )كن واهداً في ا يرغب فير اجل ول(tوقال أم  اوؤمنني 
 .587ن مل يتاا عن الط   ويتحا بالور (: )ال ينف  وهد مtوقال أم  اوؤمنني 
 .588: )لن يفتقر من وهد(tوقال أم  اوؤمنني 

 .585: )من وهد هاآذ علير ا ن(tوقال أم  اوؤمنني 
                                                                                                                                                                      

 .4161م 148غرر احلكم ومرر الكلم: ص  - 178
 .4221م 128غرر احلكم ومرر الكلم: ص  - 171
 .6124م 475ر الكلم: ص غرر احلكم ومر  - 181
 .6181م 476غرر احلكم ومرر الكلم: ص  - 181
 .11145م 227غرر احلكم ومرر الكلم: ص  - 184
 .4221م 121غرر احلكم ومرر الكلم: ص  - 182
 .21الفعا  82اام  األلبار: ص - 182
 .4224م 128غرر احلكم ومرر الكلم: ص  - 185
 .6165م 476غرر احلكم ومرر الكلم: ص  - 186
 .6175م 476ر احلكم ومرر الكلم: ص غر  - 187
 .6112م 476غرر احلكم ومرر الكلم: ص  - 188
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 .550: )العفا  وهامة(tوقال أم  اوؤمنني 

 .555: )أعظم الناس سعامة أكثرهم وهامة(tوقال أم  اوؤمنني 
 .552دآيا هتاون باوعيباا(: )من وهد يف الtوقال أم  اوؤمنني 
: )مــن وهــد يف الــدآيا قــرزا عينــر مبــا يــرك مــن ثــوا  اهلل عــز واــا tوقــال أمــ  اوــؤمنني 

)551. 
 .554: )من وهد يف الدآيا هاآذ علير اوعيباا(tوقال أم  اوؤمنني 

 .559: )من وهد يف الدآيا است ان باوعيباا(tوقال أم  اوؤمنني 
د ثـروة والـور  انـة  وأفضـا الزهـد إلفـاا الزهـد  الزهـد خيلـق : )الزهـtوقال أمـ  اوـؤمنني 

األبدان وحيدم اآلمال ويقر  اونية ويباعد األمنية  من ظفر بر آعب ومن فاتـر تعـب ـ إىل أن 
لكــ  ال تسســوا علــم مــا قـال: ـ ال وهــد كالزهـد يف احلــرام  الزهــد كلــر بــني كل تـني قــال اهلل: 

فاتكر وال تمر وا بما آتاكر
 ن مل ييأس على اوااي ومن مل يفرم باآل  فقد أل    ف556

 .557الزهد بطرفير  أي ا الناس الزهامة قعر األما والشكر عند النعم والور  عند ا ارم(
 .558: )ال ترغنب في ن وهد في  وال تزهدن في ن رغب عن (tوقال أم  اوؤمنني 
لـ  مـن اقتعـد ولـن يفتقـر مـن : )لـن ي tيف كتابر إىل ابنر احلسـن  tوقال أم  اوؤمنني 

                                                                                                                                                                      
 .6115م 477غرر احلكم ومرر الكلم: ص  - 181
 .5211م 456غرر احلكم ومرر الكلم: ص  - 111
 .6186م 467غرر احلكم ومرر الكلم: ص  - 111
 .72م 421اخلعال: ص - 114
 .2م 12ا لا  118األمايل للشيخ اوفيد: ص - 112
 .2م 22ا لا  477األمايل للشيخ اوفيد: ص - 112
 با  يف فضا التوحيد. 22رواة الواعظني: ص  - 115
 .42سورة احلديد:  - 116
 .222رواة الواعظني: ص - 117
 .12ص1كنز الفوائد: ج  - 118
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 .555وهد(
: )من وهد يف الـدآيا ومل نـز  مـن ت ـا ومل ينـافا يف عزهـا هـدا  اهلل tوقال أم  اوؤمنني 

 .200بغ  هداية من خملو  وعلمل ر بغ  تعليم وأثبذ احلك ة يف صدر  وأاراها على لساآر(
 .205مل يكره ا(: )من وهد يف الدآيا هاآذ علير معائب ا و tوقال أم  اوؤمنني 
: )العاقا من وهد يف مآيا فاآية مآية مآية فاآية ورغـب يف انـة سـنية tوقال أم  اوؤمنني 

 .202لالدة عالية علية(
 .201: )من أيقن مبا يبقى وهد في ا يفل(tوقال أم  اوؤمنني 

 .204: )وهد اورا في ا يفل على قدر يقينر مبا يبقى(tوقال أم  اوؤمنني 
 .209: )أفضا الناس من تنزهذ آفسر ووهد عن غنية(tؤمنني وقال أم  او

: )إن أفضا الناس من حلـم عـن قـدرة ووهـد عـن غنيـة وأآعـ  عـن tوقال أم  اوؤمنني 
 .206قوة(

 .207: )من صح يقينر وهد يف اوراا(tوقال أم  اوؤمنني 
 .208: )ال وهد كالك  عن احلرام(tوقال أم  اوؤمنني 

 .205من وهد يف الدآيا قرا عينر جبنة اوأوك(: )tوقال أم  اوؤمنني 
                                                           

 .85حت  العقول: ص - 111
 .442و442حت  العقول: ص - 411
 .481حت  العقول: ص - 411
 .262م52غرر احلكم ومرر الكلم: ص  - 414
 .4221م 121غرر احلكم ومرر الكلم: ص  - 412
 .4678م 127غرر احلكم ومرر الكلم: ص  - 412
 .2824م 421غرر احلكم ومرر الكلم: ص  - 415
 .5121م 426غرر احلكم ومرر الكلم: ص  - 416
 .6121م 475غرر احلكم ومرر الكلم: ص  - 417
 .6172م 476غرر احلكم ومرر الكلم: ص  - 418
 .6111م 477ومرر الكلم: ص غرر احلكم  - 411
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 .250: )من وهد يف الدآيا هاآذ علير اوعائب(tوقال أم  اوؤمنني 
: )إن ع مـة الراغـب يف ثـوا  اآللـرة وهـد  يف عااـا وهـرة الـدآيا  tوقال أمـ  اوـؤمنني 

 .255أما ان وهد الزاهد يف ه   الدآيا ال ينقعر ما قسم اهلل لر في ا وإن وهد(
: )ال وهـد كالزهـد يف احلـرام  الزهـد كلـر بـني كل تـني قـال اهلل تعـاىل: tال أم  اوـؤمنني وق
لك  ال تسسوا علم ما فاتكر والتمر وا بما آتاكر

252)251. 
 .254: )إآكم إن وهدمت للعتم من وقاا الدآيا وفزمت بدار البقاا(tوقال أم  اوؤمنني 
 .259لسل تم من اآلفاا( : )لو وهدمت يف الش وااtوقال أم  اوؤمنني 
: )أوحى اهلل إىل بعق األآبياا أمـا وهـد  يف الـدآيا فتعجلـ  الراحـة tوقال أم  اوؤمنني 

 .256وأما اآقطاع  إيلز فيعزو  يب(
 .257: )وهد  يف الدآيا ينجي  ورغبت  في ا ترمي (tوقال أم  اوؤمنني 
 .258يبقى ل  وال تبقى لر(: )ليكن وهد  في ا ينفد ويزول ف آر الtوقال أم  اوؤمنني 
: )لـ  مـن صـحبذ مـن و ـ  بـاأللرك ووهملـد  يف الـدآيا وأعاآـ  tوقال أم  اوـؤمنني 

 .255على  اعة اووىل(

 .220: )إآ  لن ختلق للدآيا فاوهد في ا واعر  عن ا(tوقال أم  اوؤمنني 

                                                           
 با  صفة اوؤمن.  154أع م الدين: ص - 411
 الفعا الثالث يف الزهد. 112مشكاة األآوار: ص - 411
 .42سورة احلديد:  - 414
 الفعا الثالث يف الزهد. 115مشكاة األآوار: ص - 412
   الفعا السامس يف الزهد.6188م 467غرر احلكم ومرر الكلم: ص  - 412
   الفعا السامس يف الزهد.6112م 477مرر الكلم: ص غرر احلكم و  - 415
 .255حت  العقول: ص - 416
 .4226م 121غرر احلكم ومرر الكلم: ص  - 417
 .6166م 476غرر احلكم ومرر الكلم: ص  - 418
 .1816 221غرر احلكم ومرر الكلم: ص  - 411
 .4222م 128غرر احلكم ومرر الكلم: ص - 441
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 .225: )إن كنتم يف البقاا راغبني فاوهدوا يف عامل الفناا(tوقال أم  اوؤمنني 
: )الزاهـــد يف الـــدآيا مـــن وعـــذ اتعـــذ  ومـــن علـــم فعـــا  ومـــن أيقـــن tوقـــال أمـــ  اوـــؤمنني 

فح ر  فالزاهـدون يف الـدآيا قـوم وعظـوا فـاتعظوا  وأيقنـوا فحـ روا  وعل ـوا فع لـوا  إن أصـاميم 
 .222يسر وكروا  وإن أصاميم عسر صربوا(

ا وعلـم بقـاا اآللـرة فع ـا : )كوآـوا  ـن عـر  فنـاا الـدآيا فزهـد في ـtوقال أم  اوـؤمنني 
 .221 ا(

: )إن اهلل تعــاىل للــق للقــاً اــيق علــي م الــدآيا آظــراً  ــم فزهــدهم tوقــال أمــ  اوــؤمنني 
في ا ويف حطام ا فرغبـوا إىل مار السـ م الـق معـاهم إلي ـا وصـربوا علـى اـيق اوعيشـة وصـربوا 

 .224 م ابتغاا راوان من اهلل(على اوكرو  واوتاقوا إىل ما عند اهلل من الكرامة وب لوا أآفس
: )الزهــد خيلــق األبــدان ونــدم اآلمــال ويقــر  اونيــة ويباعــد األمنيــة  tوقــال أمــ  اوــؤمنني 

مـــن ظفـــر بـــر آعـــب ومـــن فاتـــر تعـــب  ال كـــرم كـــالتقوك  وال بـــارة كالع ـــا العـــا   وال ور   
 .229كالوقو  عند الشب ة  وال وهد كالزهد يف احلرام(

: ) وىب للزاهدين يف الدآيا والـراغبني يف اآللـرة أول ـ  الـ ين اختـ وا tوقال أم  اوؤمنني 
األر  بســـا اً وتراميـــا فراوـــاً ومااهـــا  يبـــاً والقـــرآن مثـــاراً و الـــدعاا وـــعاراً وقراـــوا مـــن الـــدآيا 

 .t)226تقريضاً على من اج عيسى بن مر  
 .227ا(: )ينبغي ون علم سرعة ووال الدآيا أن يزهد في tوقال أم  اوؤمنني 
 .228: )كي  يزهد يف الدآيا من ال يعر  قدر اآللرة(tوقال أم  اوؤمنني 

                                                           
   الفعا السامس يف الزهد.6187م 476غرر احلكم ومرر الكلم: ص  - 441
 با  الرب وسااا النفا. 422اعفرياا: ص - 444
 .4221م 121غرر احلكم ومرر الكلم: ص  - 442
 الفعا الثالث يف الزهد. 116مشكاة األآوار: ص - 442
 الفعا الثالث يف الزهد. 115مشكاة األآوار: ص - 445
 .21م 227اخلعال: ص - 446
 .4222م 121غرر احلكم ومرر الكلم: ص  - 447
 .4654م 126غرر احلكم ومرر الكلم: ص  - 448



 

 51 

 .225: )ينبغي ون عر  قدر الدآيا أن يزهد في ا ويعز  عن ا(tوقال أم  اوؤمنني 

 .210: )العاقا من يزهد في ا يرغب فير اجلاها(tوقال أم  اوؤمنني 
 .215يكن لر آعيب يف انة اوأوك(: )من مل يزهد يف الدآيا مل tوقال أم  اوؤمنني 
 .212: )ينبغي ون عر  الناس أن يزهد في ا يف أيدي م(tوقال أم  اوؤمنني 
 .211: ما الزهد يف الدآيا  قال: )حرام ا فتكتبر(tوقيا ألم  اوؤمنني 

مث قـال: )وـيعق  tروك آو  البكايل: قلـذ: يـا أمـ  اوـؤمنني صـ  يل وـيعت   فبكـى 
 اا  العل اا باهلل وبدينـر  العـاملون بـأمر   او تـدون بطاعتـر  أحـ س عبـام  واهلل احلك اا احلل

 . احلديث214وأآضاا وهامة  صفر الواو  من الس ر..(
: )ألـــــوف م هلل وأعل  ـــــم  t: أي النـــــاس لـــــ  عنـــــد اهلل  قـــــال tوســـــ ا أمـــــ  اوـــــؤمنني 
 .219بالتقوك وأوهدهم يف الدآيا(

ــر األمــا واتكــر اوــوا tم احلســن لولــد  اممــا tومــن وصــية أمــ  اوــؤمنني  : )يــا بــين قعمل
 .216واوهد يف الدآيا ف آ  رهني موا وغر  ب ا و ريح سقم(

 t اإلمام الحسن
 .217: )من عر  اهلل أحبر  ومن عر  الدآيا وهد في ا(tقال اممام احلسن 
ا : )ف ــا الغني ــة  قــال: الرغبــة  التقــوك والزهــامة يف الــدآيtألبيــر  tوقــال اممــام احلســن 

                                                           
 .6122م 475غرر احلكم ومرر الكلم: ص  - 441
 .6154م 475غرر احلكم ومرر الكلم: ص  - 421
 .6114م 477غرر احلكم ومرر الكلم: ص  - 421
 .8481م 267غرر احلكم ومرر الكلم: ص  - 424
 فتنكبر(.)… وفير:  1م 71ص 5  وراا  الكايف: ج121م 21الزهد: ص - 422
 .125أع م الدين: ص - 422
 .172ص 4تنبير اخلوا ر وآزهة النواظر: ج - 425
 .178ص 4تنبير اخلوا ر وآزهة النواظر: ج - 426
 با  الظن. 52ص 1تنبير اخلوا ر وآزهة النواظر: ج - 427
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 . 218هي الغني ة البارمة(
: )إن الـدآيا مار بـ ا وفتنـة وكـا مـا في ـا إىل ووال ـ إىل أن قـال ـ tوقـال اممـام احلسـن 

 .215فاوهدوا في ا يفل وارغبوا في ا يبقى(

 tاإلمام الحسين 
أآر قيا لـر: مـا أعظـم لوفـ  مـن ربـ   فقـال:  tوكان من وهد اممام احلسني بن علي 

 .240ة إال من لا  اهلل يف الدآيا()ال يأمن يوم القيام

 t اإلمام  ين العابدين
: )يقــول اهلل: يــا ابــن آمم ار  مبــا آتيتــ  تكــن مــن أوهــد tقــال اممــام علــي بــن احلســني 

 .245الناس(
: )اوهــدوا في ــا وهــدكم اهلل عــز واــا فيــر من ــا وال تركنــوا tوقــال اممــام علــي بــن احلســني 

 .242ار قرار ومنزل استيطان(إىل ما يف ه   الدآيا ركون من اخت ها م
: )واروقـــين صـــحة يف عبـــامة وفراغـــاً يف وهـــامة وعل ـــاً يف tوقـــال اممـــام علـــي بـــن احلســـني 

 .241استع ال(
: )اوهــدوا في ــا وهــدكم اهلل فيــر مــن عااــا احليــاة الــدآيا  tوقـال اممــام علــي بــن احلســني 

مــن الســماء فــاختل  بــه  إنمــا مثــ  الحيــاة الــدنيا كمــاء أنزلنــاهفــ ن اهلل يقــول وقولــر احلــق: 
نبات األرض

244)249. 

                                                           
 .568ص 1كش  الغ ة: ج  - 428
 .42م 61  278التوحيد: ص - 421
 .61ص 2اوناقب: ج - 421
 .2م 41  121ص 75جحبار األآوار:  - 421
 .27ص 4تنبير اخلوا ر وآزهة النواظر: ج - 424
 يف مكارم األل  . tوكان من معائر  111العحيفة السجامية: ص - 422
 .42سورة يوآا:  - 422
 .1م 76ا لا  516األمايل للشيخ العدو : ص - 425
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عن صفة الزاهد  فقال: )متبلا بدون قوتر  مستعد ليوم موتر   tوس ا علي بن احلسني 
 .246ومتربم حبياتر(

فســـألر فقـــال لـــر: مـــا الزهـــد  فقـــال: )الزهـــد عشـــرة  tواـــاا إىل اممـــام علـــي بـــن احلســـني 
اــاا الــور  أمىن مراــاا اليقــني  أاــزاا فــأعلى مراــاا الزهــد أمىن مراــاا الــور   وأعلــى مر 

لكي  وأعلى مرااا اليقني أمىن مرااا الراا  وإن الزهد يف آية من كتا  اهلل عز واا: 
تأسوا على ما فاتكم وال تفرحوا مبا آتاكم

247)248. 

 tاإلمام الباقر 
وأمــا اوتقربــون … علــى الطــور: tقــال: )في ــا آــااى بــر اهلل موســى  tقــال اممــام البــاقر 

 .245الزهد يف الدآيا ف   أمنح م اجلنة حب اف ها يتبوها من ا حيث واا(إيلمل ب
: )قـال مـا اللـص العبـد ام ـان بـاهلل عزواـا أربعـني يومـاً ـ أو قـال: tوقـال اممـام البـاقر 

مــا أيــا عبــد تكــر اهلل عزواــا أربعــني يومــًا ـ إال وهــد  اهلل عــز واــا يف الــدآيا وبعــر  مااهــا 
إن الذين اتخذوا العج  سـينال ر يف قلبر وأآطق ميا لساآر مث ت :  وموااها فاثبذ احلك ة

غضي من رب ـر وذلـة فـ  الحيـاة الـدنيا وكـذلك نجـزي الممتـرين
فـ  تـرك صـاحب  290

وعلى أها بيتر )علـي م السـ م( إال  pبدعة إال تلي   ومفرتيا على اهلل عزواا وعلى رسولر 
 .295تليً (

  اآـر سـ ا عـن مسـالة فأاـا  في ـا  قـال: فقـال tلبـاقر وعن أبان بن تغلب عن اممام ا
: )يا وحيـ  وهـا رأيـذ فقي ـاً قـ  إن الفقيـر حـق tالراا: إن الفق اا ال يقولون ه ا  فقال 

pالفقير الزاهد يف الدآيا والراغب يف اآللرة اوت س  بسنة الن  
292. 

                                                           
 .216ص 4كش  الغ ة: ج  - 426
 .42سورة احلديد:  - 427
 .46م 227اخلعال: ص - 428
 .147ا  األع ال: صثو  - 421
 .154سورة األعرا :  - 451
 .6م 16ص 4الكايف: ج - 451
 .8م 71ص 1الكايف: ج - 454
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 tاإلمام الصادق 
ا موسى ما تـزين اوتزينـون مبثـا الزهـد : يt: )أوحى اهلل إىل موسى tقال اممام العام  

يف الدآيا  ومـا تقـر  إيلز اوتقربـون مبثـا الـور  مـن لشـيق  ومـا تعبـد يل اوتعبـدون مبثـا البكـاا 
 .291من ليفق(

: )يـا هشـام إن العقــ ا وهـدوا يف الـدآيا ورغبــوا يف  اآللـرة ألهنــم tوقـال اممـام العــام  
لرة  البة ومطلوبة  ف ن  لـب اآللـرة  لبتـر الـدآيا حـ  عل وا إن الدآيا  البة ومطلوبة  واآل

ـــــا   ـــــر مآي ـــــر اآللـــــرة فيأتيـــــر اوـــــوا فيفســـــد علي ـــــدآيا  لبت يســـــتويف من ـــــا روقـــــر  ومـــــن  لـــــب ال
 .294وآلرتر(

: )يف منااــاة موســى: يــا موســى إن عبــامي العــاحلني وهــدوا يف tوقــال اممــام العــام  
 .299ا ل م( الدآيا بقدر عل  م وسائر اخللق رغبوا في ا بقدر

: )إتا أرام اهلل بعبــد لــ اً وهــد  يف الــدآيا وفق ــر يف الــدين وبعــر  tوقـال اممــام العــام  
 .296بعيوميا ومن أوتي ن فقد أو  ل  الدآيا واآللرة(

 .297: )إن أصربكم على الب ا ألوهدكم يف الدآيا(tوقال اممام العام  

 .298ام(: )أوهد الناس من أاتنب احلر tوقال اممام العام  
 .295: )أوهد الناس من تر  احلرام(tوقال اممام العام  
: مــــا الزهــــد يف الــــدآيا  قــــال: )تنكــــب t: قيــــا ألمــــ  اوــــؤمنني tوقـــال اممــــام العــــام  

 .260حرام ا(
                                                           

 .42  16إروام القلو : ص - 452
 .14م 18ص 1الكايف ج - 452
 .1م 217ص 4الكايف: ج - 455
 .114ص 4تنبير اخلوا ر وآزهة النواظر: ج - 456
 .212حت  العقول: ص - 457
 .2م 6 لا ا 41األمايل للشيخ العدو : ص - 458
 .56م 16اخلعال: ص - 451
 با  معل الزهد. 4م 451معا  األلبار: ص - 461
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فقـــال: يـــا ين ـــد الـــرب  بع ـــا  p: )اـــاا أعـــرايب إىل رســـول اهللtوقـــال اممـــام العـــام  
يف الدآيا حيب  اهلل واوهد في ا يف أيدي الناس حيبـ   : يا أعرايب اوهدpحيبين اهلل علير  فقال 

 .265الناس(
: )إن أعلـــم النــاس بــاهلل ألــوف م هلل  وألـــوف م لــر أعل  ــم بـــر  tوقــال اممــام العــام  

 .262وأعل  م بر أوهدهم في ا ـ أي الدآياـ(
: )إن أعلـــم النــــاس بـــاهلل ألـــوف م منــــر  وألشـــاهم أوهــــدهم يف tوقـــال اممـــام العــــام  

 .261الدآيا(
عـن الزاهـد يف الـدآيا  فقـال: )الـ ي يـرت  ح  ـا خمافـة حسـابر  tوس ا اممـام العـام  
 .264ويرت  حرام ا خمافة ع ابر(
: )الزاهــد الــ ي خيتــار اآللــرة والــ ل علــى العــز والــدآيا  واجل ــد tوقــال اممــام العــام  

علـــى الغفلـــة   علـــى الراحـــة  واجلـــو  علـــى الشـــب   وعافيـــة اآلاـــا علـــى ا نـــة العااـــا  والـــ كر
 .269وتكون آفسر يف الدآيا وقلبر يف اآللرة(

: إن عبــــامي مل يتقربــــوا إيلز بشــــيا t: )أوحــــى اهلل إىل موســــى tوقــــال اممــــام العــــام  
أحبمل إيلمل من ث ث لعال: الزهـد يف الـدآيا والـور  عـن اوعاصـي والبكـاا مـن لشـيق  فقـال 

مـــا الزاهـــدون يف الـــدآيا فـــأحك  م يف موســـى: يـــا ر  ف ـــا وـــن صـــن  تلـــ   قـــال اهلل تعـــاىل: أ
اجلنـــة  وأمـــا اوتورعـــون عـــن اوعاصـــي ف ـــا أحاســـب م  وأمـــا البـــاكون مـــن لشـــيق ففـــي الرفيـــق 

 .266األعلى(
 .267يف وصيتر جلابر: )واستجلب ح وة الزهامة بقعر األما( tوقال اممام العام  

                                                           
 .1م 26  215ص 6وسائا الشيعة: ج - 461
 سورة القعص. 126ص 4تفس  الق ي: ج - 464
 .14825م 12  422ص 11مستدر  الوسائا: ج - 462
 .2م 57ا لا  258األمايل للشيخ العدو  ص - 462
 .127معبام الشريعة: ص - 465
 با  البكاا من لشية اهلل. 417م 77الزهد: ص - 466
 .485حت  العقول: ص - 467
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بتحـــر  احلـــ ل  بـــا : )لـــيا الزهـــد يف الـــدآيا ب اـــاعة اوـــال وال tوقـــال اممـــام العـــام  
 .268الزهد يف الدآيا أن ال تكون مبا يف يد  أوثق من  مبا يف يد اهلل عز واا(

: )مل يطلب أحد احلق ببا  أفضا من الزهد يف الدآيا وهـو اـد tوقال اممام العام  
 .265وا  لب أعداا احلق(

عــا : )اعــا الشــر كلــر يف بيــذ واعــا مفتاحــر حــب الــدآيا  واtوقــال اممــام العــام  
 .270اخل  كلر يف بيذ واعا مفتاحر الزهد يف الدآيا(

: )أصــول معاملــة الــدآيا ســبعة: الراــا بالــدون واميثــار بــاوواوم tوقــال اممــام العــام  
وتـــر   لــــب اوفقـــوم بغــــق الكثـــرة والتيــــار الزهـــد ومعرفــــة آفاهتـــا ورفــــق وـــ واهتا مــــ  رفــــق 

 .275الرياسة(
اآللــرة والــربااة مــن النــار وهــو تركــ  كــا : )الزهــد مفتــام بــا  tوقــال اممــام العــام  

ويا يشغل  عن اهلل تعاىل مـن غـ  تأسـ  علـى فوهتـا وال إعجـا  يف ترك ـا وال اآتظـار فـرج 
من ا وال تطلب ين ـدة علي ـا وال غـر   ـا بـا يـرك فوهتـا راحـة وكوهنـا آفـة ويكـون أبـداً هاربـاً 

 .272من اآلفة معتع اً بالراحة(
 .271ا اخل  كلر يف بيذ واعا مفتاحر الزهد يف الدآيا(: )اعtوقال اممام العام  
: مـــا الزهـــد يف الـــدآيا  قـــال: )تنكيـــب t: قيـــا ألمـــ  اوـــؤمنني tوقـــال اممـــام العـــام  

 .274حرام ا(
: )ال ن   اهلل عز واـا وـؤمن الـور  والزهـد يف الـدآيا إال راـوا tوقال اممام العام  

                                                           
 .2م 451معا  األلبار: ص - 468
 .11م 121ص 4  والكايف: ج114ص 4تنبير اخلوا ر وآزهة النواظر: ج - 461
 .462مشكاة األآوار: ص - 471
 .1  6معبام الشريعة: ص - 471
 .62  127معبام الشريعة: ص - 474
 .4م 148ص 4الكايف: ج - 472
 .1م 64  212ص 11وسائا الشيعة: ج - 472
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 .279لر اجلنة(
: يـــا موســـى مـــا تـــزين اوتزينـــون مبثـــا tاهلل إىل موســـى  : )أوحـــىtوقـــال اممـــام العـــام  

الزهد يف الدآيا وما تقر  إيلمل اوتقربون مبثا الور  من لشيق ـ إىل أن قـال: ـ فقـال موسـى: يـا 
 .276ر  مبا بزي م على تل   فقال: أما اوتزينون بالزهد ف   أبيح م انق(

سـاق  وإ ـا أراموا بالزهـد يف  : )كا قلب فيـر وـ  أو وـر  ف ـوtوقال اممام العام  
 .277الدآيا لتفرغ قلوميم لالرة(
: )مل يطلب أحد احلق ببا  أفضا من الزهد يف الدآيا وهـو اـد tوقال اممام العام  

 .278ما  لب أعداا احلق(
: )حــــــرام علــــــيكم أن بــــــدوا  عــــــم ام ــــــان حــــــ  تزهــــــدوا يف tوقــــــال اممــــــام العــــــام  

 .275الدآيا(
ولكــن اعــر  آفســ  علــى كتــا  اهلل فــ ن كنــذ )… جلــابر:  tوقــال اممــام العــام  

سالكاً سبيلر واهداً يف تزهيد  راغباً يف ترغيبر لائفاً من ختويفر فاثبذ وابشر ف آر ال يضر  ما 
قيــا فيــ   وإن كنــذ مبائنــاً للقــرآن ف ــاتا الــ ي يغــر  مــن آفســ  إن اوــؤمن معــين مبجاهــدة 

 .280آفسر ليغلب ا على هواها(
: )مـــن وهـــد يف الـــدآيا أآبـــذ اهلل احلك ـــة يف قلبـــر  واآطلـــق ميـــا tالعـــام  وقـــال اممـــام 

 .285لساآر  وبعر  عيو  الدآيا مااها وموااها  وألرار من ا ساواً إىل مار الس م(
 .282: )ال وهد كقعر األما(tوقال اممام العام  

                                                           
 .2428م 2  115ص 2مستدر  الوسائا: ج - 475
 .42  16إروام القلو : ص - 476
 .5م 141ص 4الكايف:  ج - 477
 الفعا الثالث يف الزهد. 112مشكاة األآوار: ص - 478
 .11م 121ص 4الكايف: ج - 471
 .482حت  العقول: ص - 481
 . 125ص 4لزهد يف الدآيا  وكش  الغ ة: جثوا  ا 167ثوا  األع ال: ص - 481
 .486حت  العقول: ص - 484
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هـــد يف : )اكثـــر تكــر اوـــوا ف آــر مل يكثـــر عبــد تكـــر اوــوا إال و tوقــال اممـــام العــام  
 .281الدآيا(

: )أكثـروا تكـر اوـوا ف آـر مـا أكثـر تكـر اوـوا إآسـان  إال وهـد t وقـال اممـام العـام 
 . 482يف الدآيا(

عــن الزهــد يف الــدآيا  قــال: )الــ ي يــرت  ح  ــا خمافــة حســابر  tو ســ ا اممــام العــام  
 .289ويرت  حرام ا خمافة ع ابر(

: مــا الزهــد يف tبــن ين ــد  وعــن حفــص بــن غيــاث الناعــي قــال: قلــذ للعــام  اعفــر
لكــي  تسســوا علــم مــا فـــاتكر وال الــدآيا  فقــال: )حــد اهلل عزواــا تلــ  يف كتابــر فقــال: 

تمر وا بما آتاكر
286)287. 

 tاإلمام الرضا 
 .288: )بالعبومية هلل عز واا افتار وبالزهد يف الدآيا أراو النجاة(tقال اممام الراا 

 
 .285قلبر وبدآر( : )من وهد يف الدآيا اسرتامtوقال 
: )إن ع مـــة الزاهـــدين يف الـــدآيا الـــراغبني يف اآللـــرة تـــرك م كـــا للـــي  ولليـــا  tوقـــال 

ورفضــ م كــا صــاحب اليريــد مــا يريــدون  أال وإن العامــا لثــوا  اآللــرة هــو الزاهــد يف عااــا 
 وهرة الدآيا  اآلل  لل وا أهبتر  احلاث على الع ا قبا فناا األاا وآزول ما البد من لقائر

 تم إذا جـاء أ ـدهر المـوت قـال رب وتقد  احل ر قبا احلني  ف ن اهلل عز واا يقول: 

                                                           
 الفعا التاس  يف اووا. 215مشكاة األآوار: ص - 482
 .1524م 17  112ص 4مستدر  الوسائا: ج - 482
 .222رواة الواعظني: ص - 485
 .42سورة احلديد:  - 486
 .2م 11ا لا  616األمايل للشيخ العدو : ص - 487
 .2م 16ا لا  68لعدو : صاألمايل للشيخ ا - 488
 .27  145إروام القلو : ص - 481
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فليــزكن أحــدكم اليــوم آفســر يف هــ   الــدآيا    250ارجعــون لعلــ  أعمــ   ــالحا  فيمــا تركــ 
 .255ك نزلة اوكرور إىل الدآيا النامم على ما فرش في ا من الع ا العا  ليوم فاقتر(

رحتلـذ مـدبرة وإن اآللـرة قـد ترحلـذ مقبلـة ولكـا واحـد من  ـا : )إن الدآيا قـد اtوقال 
ـــدآيا   ـــوا مـــن الزاهـــدين يف ال ـــوا مـــن أبنـــاا الـــدآيا  فكوآ ـــوا مـــن أبنـــاا اآللـــرة والتكوآ بنـــون فكوآ
الــراغبني يف اآللــرة  ألن الزاهــدين اختــ وا أر  اهلل بســا اً والــرتا  فراوــاً واوــدر وســاماً واوــاا 

 .252دآيا تقريضاً( يباً وقراوا اوعاو من ال
اوتد علير اوطر والرعد يومـاً فجعـا يطلـب وـي اً يلجـأ إليـر فرفعـذ  tوروي: )ان عيسى 

لر لي ة من بعيد فأتاها ف تا في ـا امـرأة فحـام عن ـا  فـ تا هـو بك ـ  يف ابـا فأتـا  فـ تا فيـر 
إليـر: أسد فوا  يد  علير وقال: إ ي لكا ويا مأوك ومل بعا يل مأوك  فأوحى اهلل تعاىل 

مــأوا  يف مســتقر رمحــق وعــز  ألووانــ  يــوم القيامــة مائــة حوريــة للقت ــا بيــدي وأل عــم يف 
عرســ  أربعــة آال  عــام يــوم من ــا كع ــر الــدآيا وآلمــرن مناميــاً ينــامي: أيــن الزهــام يف الــدآيا 

 .t)251احضروا عرس الزاهد عيسى بن مر  
 

 
ني واحل ــــد هلل ر  العــــاوني ســــبحان ربــــ  ر  العــــزة ع ــــا يعــــفون وســــ م علــــى اورســــل

 وصلى اهلل على ين د وآلر الطاهرين.
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 القطب الثالث يف فوائدهم. 48  والتحعني البن ف د: ص218قعص األآبياا للجزائري: ص - 412
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