
 حقيقــة الزهــد
 

, وقد يتوهم بعض  يرتبط الزهد يف أذهان البعض بجواكب صؽؾقة ال عالقة هلا بحؼقؼته      

الـاس خطل أن الزهد رديف الػؼر أو حتى الػؼر اددقع, فالزاهد يف تصور البعض صخص 

بالرضورة قؾقل ادال , وربام قؾقل احلقؾة , وربام رث الثقاب أو خمرقفا , صوته ال يؽاد يبني , 

بام ترك ويده ال تؽاد تالمس مصافحفا , ثم تطور األمر إىل شؾبقة أصد هبجر العؿل , ور

الدراشة العؾؿقة أو عدم االكساث هبا , واخلروج من الدكقا بالؽؾقة إىل عامل أقرب ما يؽون 

إىل اخلقاالت اخلاضئة مـه إىل دكقا الواقع , يف تعطقل مؼقت وغريب وعجقب وصاذ 

 لألشباب , مع أن ذلك كؾه يشء والزهد يشء آخر .  

مال عـده , إكام الزاهد من مل تشغل الدكقا قؾبه  وقد قال أهل العؾم : لقس الزاهد من ال     

ولو مؾك مثل ما مؾك قارون , وشئل اإلمام أمحد بن حـبل )رمحه اهلل تعاىل( : أيؽون الرجل 

زاهًدا وعـده ألف ديـار ؟ قال : كعم , إذا كان ال يػرح إذا زادت وال حيزن إذا كؼصت , ولذا 

وعن أيب ذر الغػاري قا يف أيديـا ال يف قؾوبـا , كان من دعاء الصاحلني : الؾفم اجعل الدك

)ريض اهلل عـه( أن كاًشا من أصحاب الـبي )صذ اهلل عؾقه وشؾم( قالوا : َيا َرُشوَل اهلل َذَهَب 

ُقوَن بُِػُضوِل  ُثوِر بِاأْلُُجوِر , ُيَصؾُّوَن َكاَم ُكَصِّلي , َوَيُصوُموَن َكاَم َكُصوُم , َوَيتََصدَّ َأْهُل الدُّ

ُقوَن به , إِنَّ بُِؽلي َتْسبِقَحٍة َصَدَقًة , َوُكلي  دَّ ْم , َقاَل : َأَو َلْقَس َقْد َجَعَل اهلل َلُؽْم َما َتصَّ  َأْمَواهِلِ

ِؿقَدٍة َصَدَقًة , َوُكلي ََتْؾِقَؾٍة َصَدَقًة , َوَأْمٌر بِادَْْعُروِف َصَدَقٌة َوََنٌْي  ْن  عَ َتْؽبَِرٍة َصَدَقًة , َوُكلي ََتْ

 ُمـَْؽٍر َصَدَقٌة , َويِف ُبْضِع َأَحِدُكْم َصَدَقٌة , َقاُلوا َيا َرُشوَل اهلل : َأَيلِِت َأَحُدَكا َصْفَوَتُه َوَيُؽوُن َلهُ 

 فِقَفا َأْجٌر , َقاَل َأَرَأْيتُْم َلْو َوَضَعَفا يِف َحَراٍم َأَكاَن َعَؾقِْه فِقَفا ِوْزٌر , َفَؽَذلَِك إَِذا َوَضَعَفا يِف 

, فؾام شابؼفم األغـقاء يف التسبقح والتفؾقل والتؽبر ,  )متػق عؾقه( "احْلاََلِل َكاَن َلُه َأْجر

ذلك  "وكؾؿوا رشول اهلل )صذ اهلل عؾقه وشؾم( يف ذلك قال هلم )صذ اهلل عؾقه وشؾم( : 

  ."فضل اهلل يمتقه من يشاء واهلل ذو الػضل العظقم

 اِجتََؿعاما أمجل الديَن َوالُدكقا إِذا 



 ُجـلَح الُؽػَر َواإِلفــالَس بِالرَّ َوَأقبَ 

ت إىل السؾبقة واالتؽالقة والبطالة والؽسل و       ال صك أن الـظرة اخلاضئة لؾزهد جرَّ

والتواكل والتخؾف عن ركب األمم , مع أن ديــا هو دين العؿل واإلكتاج واإلتؼان واألخذ 

ؾِِه "وشؾم( :  باألشباب , يؼول كبقـا )صذ اهلل عؾقه ُؾوَن َعَذ اهلل َحقَّ َتَوكُّ َلْو َأكَُّؽْم َتَتَوكَّ

)مسـد أمحد( , ففي تغدو وتروح  " َلَرَزَقُؽْم َكاَم َيْرُزُق الطَّْرَ , َتْغُدو ِِخَاصًا َوَتُروُح بَِطاكا

 رضًبا يف األرض وأخًذا باألشباب.

 بابـباألشًذا ــأخ ربون يف األرضـريم بني من يضـرآن الؽـع الؼـد مجـوق

  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ "ومن جياهدون يف شبقؾه شبحاكه , فؼال )عز وجل( : 

 يثىث نث مث زث رثيت ىت  نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب
 ىن نن  من زن رن مم ام يل ىل مل يكىك مك لك  اك يق ىق يف ىف
(, ويؼول كبقـا )صذ اهلل عؾقه 02)ادزمل : "  حئ جئ يي ىي نيمي زي ريٰى ين

اِعي َعَذ األَْرَمَؾِة وَ "وشؾم( :  ائِِم السَّ ادِْسؽنِِي, َكادَُْجاِهِد يِف َشبِقِل اهلل , َأِو الَؼائِِم الؾَّقَْل الصَّ

)متػق عؾقه( , ودا رأى أصحاب الـبي )صذ اهلل عؾقه وشؾم( رجالً قويًّا جؾًدا ,  "الـََّفارَ 

بِقِل اهلل , َيا َرُشوَل اهلل , َلْو َكاَن َهَذا يِف َش "ورأوا من جؾده وكشاضه ما أعجبفم , فؼالوا : 

إِْن َكاَن َيْسَعى َعَذ َوَلِدِه ِصَغاًرا َفُفَو يِف َشبِقِل اهلل ,  "َفَؼاَل َرُشوُل اهلل )َصذَّ اهلل َعَؾقِْه َوَشؾََّم( :

َذ عَ  َوإِْن َكاَن َخَرَج َيْسَعى َعَذ َأَبَوْيِن َصْقَخنْيِ َكبَِرْيِن َفِػي َشبِقِل اهلل , َوإِْن َكاَن َخَرَج َيْسَعى

َفا َفِػي َشبِقِل اهلل , َوإِْن َكاَن َخَرَج َيْسَعى َعَذ َأْهؾِِه َفِػي َشبِقِل اهلل , َوإِْن َكاَن َخَرَج َكْػِسِه لِق ِعػَّ

 )ادعجم الصغر لؾطزاين(. "َيْسَعى َتَػاُخًرا َوَتَؽاُثًرا َفِػي َشبِقِل الطَّاُغوِت 

ة الروح وحاجة اجلسد , حقث يؼول احلق شبحاكه فاإلشالم قائم عذ التوازن بني حاج     

 ينىن من خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ":

 ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي  جي يه ىه مه جه



( , َوَكاَن شقدكا 02-9)اجلؿعة :  "مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

َف َفَوَقَف َعَذ َباِب ادَْْس  ِجِد , َفَؼاَل : ِعَراُك ْبُن َمالٍِك )ريض اهلل عـه( إَِذا َصذَّ اجْلُُؿَعَة اْكََصَ

ُت َكاَم َأَمْرتِـِي , َفاْرُزْقـِي ِمْن الؾف" مَّ إيِني َأَجبُْت َدْعَوَتَك , َوَصؾَّقُْت َفِريَضتََك , َواْكتَََشْ

اِزِقنيَ   ."َفْضؾَِك َوَأْكَت َخْرُ الرَّ

فالزهد الصحقح لقس قريـًا لؾػؼر , بل قد يؽون قرين الغـى , لقؿؾك اإلكسان ثم         

يزهد , ففو زهد الغـي , ولقس زهد ادعدم , كام أن الزهد ال يتـاىف مع األخذ باألشباب , 

وعـدما َقاَل الـَّبِيي فاألخذ باألشباب يشء والزهد يشء آخر , يتؽامالن وال يتـاقضان , 

ةٍ ")صذ اهلل عؾقه وشؾم( :  َقاَل َرُجٌل :  , "ِمْن كِْزٍ  الَ َيْدُخُل اجْلَـََّة َمْن َكاَن يف َقْؾبِِه ِمثَْؼاُل َذرَّ

ُجَل حُيِبُّ َأْن َيُؽوَن َثْوُبُه َحَسـًا َوَكْعُؾُه َحَسـًَة , فَؼاَل )صذ اهلل عؾقه  َيا َرُشوَل اهلل, إِنَّ الرَّ

 )صحقح مسؾم(. "إِنَّ اهلل مَجِقٌل حُيِبُّ اجْلاََمَل , اْلؽِْزُ َبَطُر احْلَقي َوَغْؿُط الـَّاسِ  "وشؾم( : 

 

*       *       * 



 


