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)١( منرب التوحيد واجلهاد

  كُن زاهداًسلسلة كُن؛ 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
تزينت الدنيا بزخارفها ومفاتنها اليت تبهر العيون ، والزهد ال مينعك أن تأخذ مـن             

فإياك أن . الدنيا ما ينفعك يف اآلخرة ، وما يقربك من ربك وما تظهر به نعمة اهللا عليك            
لدنيا وحبها على قلبك ، فتصبح أكرب مهك ، وأهم أهدافك ، فتضحي من أجلها   تستويل ا 

  .بالغايل والنفيس 
إن الـدنيا  : " وقد حذرنا الرسول الكرمي صلى اهللا عليه وسلم من فتنة الدنيا فقال   

حلوة خضرة ، وإن اهللا تعاىل مستخلفكم فيها ، فينظر كيف تعملون ، فاتقوا الـدنيا ،                 
  " .وا النساء واتق

  :وقال الشاعر 
  ال تأسفَن على الدنيا وما فيها     فاملوت ال شك يفنينا ويفنيها

  النفس تطمع يف الدنيا وقد علمت     أن السالمة منها ترك ما فيها
ازهد يف الدنيا   : " والزاهد حيبه اهللا والناس ، فالرسول صلى اهللا عليه وسلم يقول            

  ] .احلاكم وصححه " [ هد فيما عند الناس حيبك الناس حيبك اهللا ، واز



 

)٢( منرب التوحيد واجلهاد

  كُن زاهداًسلسلة كُن؛ 

  كن زاهداً يف املطعم واملشرب
ال بد لإلنسان من طعام وشراب ، يقيم صلْبه ، ولكن ينبغي أن يكون زاهداً فيه ما        

  .استطاع ، فال يأكل أكثر من حاجته 
  : كن ملتزماً بالزهد يف املطعم واملشرب مبا يلي -
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هو قدوتنا اخلالدة الباقية ،           : بالرسول   االقتداء   -١

قال رسـول  .  ال يأكل حىت جيوع ، وإذا أكل ال يشبع        – صلوات اهللا عليه     –وقد كان   
ابن آدم ) يكفي ( ما مأل ابن آدم وعاء شر من بطنه ، حسب : "اهللا صلى اهللا عليه وسلم  

فثلث لطعامه ، وثلث لـشرابه ، وثلـث         : ان ال بد فاعالً     لقيمات يقمن صلْبه ، وإن ك     
  ] .الترمذي " [ لنفسه 

 – رضوان اهللا علـيهم      – كان الصحابة    : االقتداء بالصحابة والسلف الصاحل      -٢
أزهد الناس يف الدنيا بعد رسول اهللا ، ومن صور زهدهم أم كانوا يزهـدون الطعـام                 

 كان ال يعيب طعاماً ، فقـال  – اهللا عنه     رضي –يروى أن عمر بن اخلطاب      . والشراب  
فقدم له لبناً حامضاً ، فلما قربه له أكل منه لقمـة ، مث              . سأجعله يعيب الطعام    : خادمه  

  ] .كتاب الزهد [ ما أطيب هذا من رزق اهللا عز وجل : قال 
 دعي إىل وليمة يف عـرس أحـد         – رضي اهللا عنه     –ويروى أن عثمان بن عفان      

أما إين صائم غري أين أحببت      : ، وكان أمرياً للمؤمنني فلبى ، وملا حضرها قال          املسلمني  
  .أن أُجيب الدعوة ، وأدعو بالربكة 

  :مثار التمسك خبلق الزهد يف املطعم واملشرب 
الزاهد يف الدنيا يكون أخف الناس حساباً يوم القيامة ؛          :  أخف الناس حساباً     -١

ما أعطاه اهللا إياه ، وإن كان شيئاً يسرياً كالظل وشرب           ألن اإلنسان سيحاسب على كل      
  .املاء 



 

)٣( منرب التوحيد واجلهاد

  كُن زاهداًسلسلة كُن؛ 

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم :  قال – رضي اهللا عنه  –عن عثمان بن عفان     
كل شيء فَضلَ عن ظلّ بيت وكسر خبز وثوب يواري عورة ابن آدم ، فليس البـن    : " 

  ] .الترمذي " [ آدم فيه حق 
الشيطان حياول أن ينفذ إىل اإلنسان من مداخل كثرية  : طان   التضييق على الشي   -٢

  : منها الطعام والشراب ؛ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
إن الشيطان يجري من ابن آدم جمرى الدم يف العروق ، فضيقوا جماريه بـاجلوع               " 
  " .والعطش 
 ويكون أكله وشربه غري     املنافق ال يزهد طعاماً وال شراباً ،      :  البعد عن النفاق     -٣

املؤمن يأكل يف معى واحد ، واملنافق يأكل يف         : " قال صلى اهللا عليه وسلم      . مبارك فيه   
  ] .متفق عليه " [ سبعة أمعاء 

  

  كن زاهداً يف امللبس
حيتاج اإلنسان من امللبس إىل ما يستر به عورته ، ويقيه حرارة الشمس وبرد الشتاء      

.  
  : يف امللبس مبا يلي كن ملتزماً خبلق الزهد

 كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : االقتداء بالرسول صلى اهللا عليه وسلم        -١
 رضي اهللا عنها –قالت السيدة عائشة . زاهداً يف ملبسه ، وهو سيد اخللق وقائد املسلمني 

يه رسول اهللا صلى اهللا عل) توفّي ( قُبِض ) : أي خشن ( عن كساء ملبد وإزار غليظ  : -
  ] .متفق عليه . [ وسلم يف هذين 

،  تشري إىل التنعم وعدم ) الشفافة ( الثياب الرقيقة :  عدم ارتداء الثوب الرقيق    -٢
خطَب بِشر بن مروان وعليه ثياب رقيقة ،        . الزهد ، واملسلم الزاهد ال يرتدي منها شيئاً         

  ) .العصاة ( ليه ثياب الفساق انظروا إىل أمريكم ، يعظُ الناس وع: فقال رافع بن خديج 



 

)٤( منرب التوحيد واجلهاد

  كُن زاهداًسلسلة كُن؛ 

الكرب واخليالء يدفعان املرء إىل التباهي بامللبس فال يكون       :  عدم الكرب واخليالء     -٣
 سـبحانه   –يقول  . زاهداً ، ويكون جزاء ذلك حرمان املتنعم يف ملبسه من نعيم اآلخرة             

يرِيدونَ علُواً في الْـأَرضِ وال فَـساداً        تلْك الدار الْآخرةُ نجعلُها للَّذين ال        : ( –وتعاىل  
نيقتلْمةُ لباقالْع٨٣ : القصص[ )  و. [   

التزهد يعين حماولة الزهد ، وفيه دافع على زهد العبد يف         :  التزهد وذكر املوت     -٣
 عـن   ملبسه ، وذكر املوت يخضع القلب ، ألنه جيعل املرء راض ببساطة حاله ، وممتنعاً              

  :قال الشاعر ذاكراً املوت . التزين بامللبس إن كان ميسور احلال 
  املوت باب وكل الناس داخلُه     فياليت شعرِي بعد الباب ما الدار ؟

فالنار طْتمبا     يرضي اإلله ، وإن فر لْتمةُ عدن إن عنج الدار فأُجيب  
  ظر لنفسك ماذا أنت ختتارمها محلَّان ما للناس غريمها     ان

  :مثار التمسك خبلق الزهد يف امللبس 
النار تطلب كل مترف ال يبتغي من حياته غري زينة احليـاة            :  النجاة من النار     -١

 من كَانَ يرِيد الْحياةَ الدنيا وزِينتها نوف إِلَيهِم أَعمالَهم فيها وهـم       : ( قال تعاىل   . الدنيا  
أُولَئك الَّذين لَيس لَهم في الْآخرة إِلَّا النار وحبِطَ ما صنعوا فيها وباطلٌ        ،   فيها ال يبخسونَ  
   ] .١٦ – ١٥ : هود[ )  ما كَانوا يعملُونَ

الزهد يورث احلب ، فهو سبب حمبة اهللا تعاىل وسـر  :  حب اهللا وحب الناس      -٢
أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم رجل فقال  : عن سهل بن سعد الساعدي قال       . س  حمبة النا 

فقال له النيب صـلى  : يا رسول اهللا ، دلَّين على عمل إذا عملْته أحبين اهللا وأحبين الناس    : 
" [ ازهد يف الدنيا حيبك اهللا ، وازهد فيما يف أيدي الناس حيبك الناس              : " اهللا عليه وسلم    

  ] .ه ابن ماج
إن صحابة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أزهد الناس يف         :  االقتداء بالصحابة    -٣
مـا  :  فقال – رضي اهللا عنه –وقد حدث أن رجالً عاتب علي بن أيب طالب   . ملبسهم  



 

)٥( منرب التوحيد واجلهاد

  كُن زاهداًسلسلة كُن؛ 

أن ) أوىل  ( هذا أبعد من الكرب وأجـدر       ) ثيايب  ( إنَّ لُبوسي   : فقال  ! مينعك أن تلبس ؟     
  ] .كتاب الزهد  . [ يقتدي به املسلم

  

  كن زاهداً يف املال واجلاه
املال الكثري يغري بظلم الناس وعصيان اهللا تعاىل ، ومن ال يزهـد املـالَ واجلـاه       

  .والسلطة إمنا يسعى إىل العذاب واهلالك 
  :كن ملتزماً خبلق الزهد يف املال واجلاه مبا يلي 

أراد رسول اهللا صلى اهللا عليـه       لو  :  االقتداء برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         -١
وسلم أن حيول له ربه جبالَ مكة ذهباً وفضة لكان له ذلك ، ولكنه رفض ذلك ؛ ألنـه                   

( مـا يـسرين     : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . كان يعلم أن الغىن غىن النفس       
يام وعندي منه   هذا ذهباً ، متضي علي ثالثة أ      ) جبل أحد   ( أن عندي مثل أحد     ) يسعدين  

به يف عباد اهللا هكذا وهكذا وهكذا ) أفعل ( دينار ، إال شيء أرصده لدين ، إال أن أقول       
  ) .يعين يوزعه وينفقه ( عن ميينه وعن مشاله ومن خلفه 

تعلم الصحابة الزهـد يف املـال        : – رضوان اهللا عليهم     – االقتداء بالصحابة    -٢
 – رضي اهللا عنه    –عليه وسلم فيروى أن عثمان بن عفان        واجلاه من رسول اهللا صلى اهللا       

ويروى أن أبا بكـر  . كان ينفق ماله ويوزعه كله مث يرش املاء مكانه ويصلي فيه ركعتني   
 أتى إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم جبميع ماله ، فقال له صلى           – رضي اهللا عنه     –الصديق  

  ] .الترمذي . [ تركت هلم اهللا ورسوله : ال ما تركت لعيالك ؟ ق: " اهللا عليه وسلم 
  : يقول الشاعر 

  فتشبهوا إن مل تكونوا مثلهم     إن التشبه بالرجال فالح
الراغب يف املنصب والسلطة غري زاهد يف الدنيا ومنخدع    :  عدم طلب السلْطة     -٣

ال تطلـب   ( ة  ال تسأل اإلمـار   : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . مبتاعها الزائل   



 

)٦( منرب التوحيد واجلهاد

  كُن زاهداًسلسلة كُن؛ 

وكلْت إليها ، وإن أعطيتـها      ) طلب  ( ، فإنك إن أُعطيتها عن مسألة       ) احلكم والسلطة   
  ] .البخاري " [ عن غري مسألة أُعنت عليها 

 يف الدنيا بأمواهلا وجاههـا      إذا ما عمل املسلم آلخرته ، زهد      :  طلب اآلخرة    -٤
ملوضع سوط يف اجلنة خري من الدنيا       : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . وسلطاا  

  ] .البخاري " [ وما فيها ، ولغدوة يف سبيل اهللا أو روحة خري من الدنيا وما فيها 
ب أو عابر كن يف الدنيا كأنك غري: " وقال صلى اهللا عليه وسلم لعبد اهللا بن عمر 

ليس الغىن عن كثرة العرض ولكن الغىن غىن النفس : " وقال أيضاً   ] . البخاري  " [ سبيل  
  .واملقصود بكثرة العرض كثرةُ املال ] . البخاري " [ 

  :مثار التمسك بالزهد يف املال واجلاه 
من يزهد يف املال والسلطة واجلاه ، فإنه حيوز على ما هو خـري         :  حب الناس    -١

  . ن ذلك وأبقى ، أال وهو حب الناس ومودتهم م
  :يقول الشاعر 

  كن زاهداً فيما حوت أيدي الورى     تضحى إىل كل األنام حمببا
وإذا أحبك الناس ، فإم يشهدون لك ، ويثنون عليك عند موتك ، فيكون ذلك               

  .سبباً يف دخولك اجلنة 
" .  مسلم شهِد له أربعة خبري أدخلَه اهللا اجلنة    أميا: " قال النيب صلى اهللا عليه وسلم       

، ومل نسأله عـن     " واثنان  : " واثنان ؟ قال    : فقلنا  " . وثالثة  : " وثالثة ؟ قال    : فقلنا  
  ] .البخاري . [ الواحد 
أخرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن أكثر الناس حظاً من            :  ثواب اآلخرة    -٢

إن : " قال رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم           . اً يف اآلخرة    الدنيا هلم أقل الناس ثواب    
  ] .البخاري " [ األكثرين هم املُقلُّون يوم القيامة 

ليس الغين يف الدنيا من كَثُر ماله وعال سلطانه ، وإمنا الغين مـن     :  غىن القلب    -٣
 رضي  –الغفاري  عن أيب ذر    . قنع بالقليل فاطمأن قلبه وأصبح غنياً بالسكينة والطمأنينة         



 

)٧( منرب التوحيد واجلهاد

  كُن زاهداًسلسلة كُن؛ 

يا أبا ذر ، أترى كثرة املال       : " قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         :  قال   –اهللا عنه   
إمنا الغىن غىن القلب ، والفقـر فقـر   : " قال . نعم يا رسول اهللا   : قلت  " . هو الغنى ؟    

  ] .البخاري " [ القلب 
ى صاحبه مما يرتب خسارة     عدم الزهد يف املال يفِْسد الدين عل      :  حفظ الدين    -٤

) قويـان  ( ما ذئبان ضـاريان   : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . الدنيا واآلخرة   
يفترسان ويـأكالن   ) نسوا رعاياا وحراستها    ( جائعان باتا يف زريبة غَنمٍ أغفلها أهلُها        

  ] .مذي التر" [ بأسرع فيها فساداً من حب املال والشرف يف دين املرء املسلم 
القليل احلالل من الدنيا يكفي صاحبه عن احلـرام ، فاملـال   :  اخلري يف القليل     -٥

 رضـي اهللا  –عن أيب الدرداء . الكثري يلْهِي صاحبه عن ذكر ربه ، فال يحِسن شكر ماله  
ما طلعت مشس قط إال بعـث اهللا        : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        :  قال   –عنه  

( يا أيها الناس هلموا ) : اجلن واإلنس ( يسمعان أهل األرض إال الثقَلَين : ناديان ملكَين ي 
  ] .ابن حبان " [ إىل ربكم فإن ما قلَّ وكفى خري مما كثر وألْهى ) تعالَوا 

  

  كن زاهداً يف الكالم
  .املسلم ال ينطق لسانه إال باخلري ، فهو يترك اللغو الذي ال فائدة فيه 

  :لتزماً خبلق الزهد يف الكالم مبا يلي كن م
قـال  .  ال ينطق لسانه باخلري      – عز وجل    –من يرجو رضا اهللا     :  قول اخلري    -١

من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليقـل خـرياً أو           : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       
  ] .متفق عليه ) " [ يسكت ( ليصمت 
 يف الكالم أن يطابق قول املرء لعمله وفعله ؛          من الزهد :  مطابقة القول للعمل     -٢

  :يقول الشاعر . حبيث ال يقول ما ال يفعل 
عليك إذا فعلت عظيم عار     ثْلَهلُق وتأيت معن خ هال تن  



 

)٨( منرب التوحيد واجلهاد

  كُن زاهداًسلسلة كُن؛ 

ها     فإذا انتهت عنه فأنت حكيما عن غيابدأ بنفسك فإ  
  وينفَع التعليمفهناك يقْبلُ إن وعظْت ويقْتدى     بالقول منك ، 

على املسلم أن يراجع قوله ، فال يقول ما يعتذر عنه           :  عدم قول ما يعتذَر عنه       -٣
فقال . يا رسول اهللا علّمين فأوجِز : جاء رجل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال . 

، وال  ) دنيا  كأا آخر صالة تودع ا ال     ( إذا قمت إىل الصالة ، فصلّ صالة مودع         : " 
 تتكلّم ( تكَلّم ( عتذَر منهبكالم ي ) ابن ماجه ) " [ حيتاج إىل اعتذار. [  

  :مثار التمسك خبلق الزهد يف الكالم 
الزاهد يف قوله وكالمه ينجو من أهوال يوم القيامة ، فهو           :  النجاة يف اآلخرة     -١

 لْفظُ من قَولٍ إِلَّا لَديه رقيب عتيدما ي: ( يقول تعاىل  . يعلم أن كلَّ ما يقوله حياسب عليه        
 ( ]١٨ : ق. [   

ينال الزاهد يف قوله حب الناس واحترامهم ، ويزداد         :  حب الناس واحترامهم     -٢
  .قدره بينهم ويعلو شأنه فيهم 

  

  ال تكن راغباً يف الدنيا
تعين الطمع يف متاعها الزائل ، الرغبة يف الدنيا تضاد الزهد فيها  ، فالرغبة يف الدنيا            

  .وطلب املزيد من مفاتنها الفانية 
حذَّر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من الطمع والرغبـة يف            :  تنافس الدنيا    -١

فواهللا ما أخشى عليكم الفقر ، ولكـين أخـشى          : " الدنيا ، فقال صلى اهللا عليه وسلم        
      ِسطَتطَ الدنيا عليكم كما بسبعلى من كان قـبلكم ، فتنافـسوها كمـا           عليكم أن ت 

  ] .البخاري " [ تنافسوها ، فتهلكَكُم كما أهلَكَتهم 
استوىل حب املال على قارون ، ومل يقنع مبا رزقـه اهللا بـه ،               :  جزاء قارون    -٢

وادعى أن هذا املال قد منِح له عن علمه ، وليس عن رزق اهللا ، فـابتاله اهللا وأهلكـه                    



 

)٩( منرب التوحيد واجلهاد

  كُن زاهداًسلسلة كُن؛ 

 ] ٨١:  القصص [ ) فَخسفْنا بِه وبِدارِه الْأَرض   : ( قول تعاىل عن قارون     ي. وأذهب ماله   
.  

.  الراغبون يف الدنيا يفضلوا على اآلخرة ، وبئس ما يصنعون     : يؤثرون الدنيا    -٣
 ] ١٧ – ١٦ : األعلى[ )  والْآخرةُ خير وأَبقَى   ،   بلْ تؤثرونَ الْحياةَ الدنيا   : ( يقول تعاىل   

.  
  : بين لنا اإلمام الشافعي حقيقة الدنيا فقال :  غرور الدنيا -٤

  ومن يذُق الدنيا فإين طَعمتها     وسيق إيلَّ عذبها وعذابها
  فلم أرها إال غُروراً وباطالً     كما الح يف ظُهرِ الفالة سرابها

  .الصحراء وقت الظهر وشدة احلر : وظُهر الفالة 
  

  هل أنت زاهد ؟. . اعرف نفسك 
وفيما يلي نتيح   . املسلم يصارح نفسه حبقيقة أمره كي يعدل من شأنه ما استطاع            

  :لك الفرصة للتعرف على حقيقة نفسك من خالل اإلجابة الصادقة عن األسئلة التالية 
   هل يعين الزهد عزوف املرء عن الدنيا ؟-١
   خلق الزهد ؟ كيف تقتدي بالرسول وصحابته يف-٢
   كيف تضيق جماري الشيطان فيك ؟-٣
   هل جيوز ارتداء الثوب الرقيق ؟-٤
   هل من الكرب أن يكون املرء مترف الثياب ؟-٥
   هل حتاول التزهد ؟-٦
   هل تذَكُّر املوت يعني على الزهد ؟-٧
   هل جيوز للمسلم السعي وراء السلطة وطلبها ؟-٨



 

)١٠( منرب التوحيد واجلهاد

  كُن زاهداًسلسلة كُن؛ 

  قيقي ؟ ما هو الغنى احل-٩
   كيف تكونُ زاهداً يف الكالم ؟-١٠



 

)١١( منرب التوحيد واجلهاد

  كُن زاهداًسلسلة كُن؛ 

 
  

املبعوث رمحة للعاملني ..والصالة والسالم على إمام املربني ..احلمد هللا رب العاملني
  ..أما بعد .. وعلى اله وصحبه أمجعني .. سيدنا حممد ..
  

من فلم يعد خيفى على كل ذي بصرية ما تبذله أنظمة الكفر العاملي وأذنام 
وما ذلك إال خلوفهم من أن .. جهود ضخمة يف سبيل إفساد أجيال املسلمني املتعاقبة 

تتصل هذه األجيال الناشئة بأسالفهم ممن ملكوا هذه الدنيا بأيديهم بعد أن أخرجوها من 
  ..فذلت هلم رقاب اجلبابرة .. فطوعوا أنفسهم لنصرة دينهم .. قلوم 

  
رب التوحيد واجلهاد  أن تنشئة هذه األجيال على وإميانا منا حنن إخوانكم يف من

 إميانا منا أن ذلك ال - توحيد وجهاد -عقيدة اإلسالم وأخالقه ؛ على هذا النبع الصايف 
وان ذلك هو أشد على الكفار من رميهم .. بد أن يكون من أولويات الدعاة املربني 

واليت نسأل اهللا أن .. توحيد فقد شرعنا بنشر هذه الرسائل املوجهة ألشبال ال.. بالنبل 
  ..تكون عونا لكافة إخواننا واخواتنا يف تنشئة ذلك اجليل الفريد 

  
  ..دي هذه الكلمات .. فإىل أشبــال التوحيد 

  
  واهللا من وراء القصد
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