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L  احَلِديُث احَلاِدي والثَّالُثوَن  J
، َقاَل: َجاَء َرُجٌل إَلى  ��اِعِديِّ  عن َس��ْهِل بِن َس��ْعٍد السَّ
النَّبيِّ ؛ فَقاَل: َيا َرُس��وَل اهللِ؛ ُدلَّنِي َعَلى َعَمٍل إَذا 
ْنَيا؛  َعِمْلُت��ُه؛ َأَحبَّنِي اهللُ، وَأَحبَّنِي النَّاسُ. فَق��اَل: »اْزَهْد يف الدُّ

ُيِحبََّك اهلُل، واْزَهْد ِفيَما يف َأْيِدي النَّاِس؛ ُيِحبََّك النَّاُس«.

َحِديٌث َحَسٌن، َرَواُه اْبُن َماَجْه وَغْيُره بَِأَسانِيَد َحَسنٍَة.

L  رُح J  الشَّ

� :ِ ِ َعِظيَمَتينْ اشتمَل هَذا احلديُث عَلى َوصيََّتينْ
��ه ُمْقَت��ٍض لمحبَّ��ِة اهللِ 	  ني��ا؛ وأنَّ ه��د يف الدُّ َداهم��ا: الزُّ ِإحنْ

.
��ه ُمْقَتٍض 	  ه��د فِيَم��ا يف َأي��ِدي النَّاِس؛ وأنَّ والثَّاني��ة: الزُّ

لمحبَِّة النَّاِس.



44

خمتصر كتاب )جامع العلوم واحلكم( لإلمام ابن رجب

نيا: � ُد يف الدُّ هنْ فأمَّا الزُّ

غَبِة  فق��ْد َكُثَر يف القرآِن اإلش��ارُة إَلى مدِحِه، وإَل��ى َذمِّ الرَّ
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  تعاَل��ى:  اهلُل  ق��اَل  ني��ا؛  الدُّ يف 
پ پ پ پ(  ]األعل��ى: 16-17[، وق��ال تعاَلى: 
 ،]67 ]األنف��ال:  ەئ(  ائ  ائ  ى  ى  )ې 

ِة قاروَن: )ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ  وق��اَل يف ِقصَّ
ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ 
ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 
گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ 
ڳ(  ]القص��ص: 79-80[، وق��اَل تعاَلى: )ى ى 
 ،]26 ]الرع��د:  ۆئ(   ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ 

وقاَل تعاَلى: ) ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 
ۆ ۈ( ]النساء: 77[.
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وق��اَل حاكًيا َعن مؤمِن آِل فِْرَعوَن أنَّه قاَل لقوِمِه: )ۓ 
ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 
ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ 

ې ې(  ]غافر: 39-38[.

ا: � نيا وحقاَرِتها ِعنَد اهلِل كثريٌة جدًّ واألحاديُث يف ذمِّ الدُّ
  َّفِفي »َصحيح ُمس��ِلٍم«، َعن جابرٍ، أنَّ النَّبي
)1( ميٍِّت فتناَوَلُه،  وِق والنَّاُس َكنََفْيِه؛ فَمرَّ بجدٍي أسكَّ َمرَّ بالسُّ
ُكم يحبُّ أنَّ هَذا لُه بِدْرَهَم؟!«؛ فقُالوا:  فأخَذ بُأُذنِِه؛ فقال: »أيُّ
وَن أنَّه  ه لنَا بش��ْيٍء! وَم��ا نصنَُع بِه؟! ق��اَل: »أتحبُّ َم��ا نحبُّ أنَّ
؛  لُك��م؟«؛ قاُلوا: واهللِ َل��و كاَن حيًّا كاَن عيًبا فيِه؛ ألنَّه أس��كُّ
نيا أه��وُن عَلى اهللِ ِمن  فكي��َف وُهَو ميٌِّت؟! فق��اَل: »واهللِ َللدُّ

هَذا َعليُكم«)2(.

يسمع.  ال  الذي  هو  وقيل:  ِصماخهما.  ضيٌِّق  األذنين،  صغير  أي:  )أسك(    )1(
»الُمفهم« )107/7(.

)2(  أخرَجُه ُمسِلٌم )2957(.
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  َِّعن النَّبي ، وفيِه أيًضا، َعن الُمسَتورِد الِفهريِّ
ِة؛ إالَّ كَما يجعُل أحُدُكم أصبَعُه يف  نَيا يف اآلخ��رَ قاَل: »َما الدُّ

؛ فْلينظُر بماَذا ترجُع؟!«)1(. اليمِّ

��ْيِء: اإلع��راُض عنُه؛ الس��تقاللِِه،  ْهِد يف الشَّ ومعَن��ى الزُّ
ِة عن��ُه؛ ُيقاُل: )ش��ْيٌء زهيٌد(؛ َأي:  واحتق��اِرِه، وارتفاِع الهمَّ

قليٌل حقيٌر.

نيا،  ْهِد يف الدُّ ُف وَمن بعَدهم يف تفسيِر الزُّ ��لَ َم السَّ وقد تكلَّ
َعْت عباَراُتهم عنُه: وتنوَّ

ه��د«: قاَل أبو مس��لم  َرَوى اإلم��اُم أحم��ُد يف كت��اِب »الزُّ
ني��ا بتحريِم الح��الِل، وال  ه��ادُة يف الدُّ الخ��والينُّ: »لي��َس الزَّ
نيا: َأن تكوَن بَما يف يِد اهللِ  هادُة يف الدُّ إضاِعِة الماِل؛ وإنَّما الزَّ
ا يف يَدْيَك، وإَذا ُأِصْبَت بمصيَبٍة؛ كنَت أش��دَّ رجاًء  أوث��َق ممَّ

ألجرَِها وذخرَِها؛ ِمن إيَّاها َلو َبِقَيْت لَك«.

)1(  أخرَجُه ُمسِلٌم )2858(.
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نيا، َعن يونَس بِن ميسرَة، قاَل: »ليَس  َجُه ابُن أبي الدُّ وخرَّ
نيا بتحريِم الحالِل، واَل بإضاعِة الماِل؛ ولكنَّ  ه��ادُة يف الدُّ الزَّ
ني��ا: َأن تك��وَن بَما يف يِد اهللِ أوث��َق ِمنَك بَما يف  ه��ادَة يف الدُّ الزَّ
يِدَك، وَأن يكوَن حاُلَك يف المصيَبِة وحاُلَك إَذا َلم ُتَصْب بَِها 

َك يف الحقِّ سواًء«. سواًء، وَأن يكوَن ماِدُحَك وَذامُّ

ها ِم��ن أعماِل  ني��ا بثالثِة أش��ياَء؛ كلُّ ْه��َد يف الدُّ ��َر الزُّ ففسَّ
القلوِب، اَل ِمن أعماِل الجوارِح:

َأحده��ا: َأن يكوَن العب��ُد بَما يف يِد اهللِ أوث��َق ِمنُه بَما يف يِد 

تِِه؛ ف��إنَّ اهللَ َضِمَن  ِة اليقي��ِن وقوَّ نفِس��ِه؛ وهَذا ينش��ُأ ِمن ِصحَّ
��َل بَِه��ا؛ كَما ق��اَل: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  أرزاَق عب��اِدِه، وتكفَّ

پ پ پ پ ڀ(  ]هود: 6[. 

��َق اليقيَن؛ وث��َق باهللِ يف أم��وِرِه كلِّه��ا، وَرِضَي  فَم��ن حقَّ
��ِق بالمخلوقيَن رجاًء وخوًفا،  بتدبيرِِه َل��ُه، وانقطَع َعن التَّعلُّ
نيا باألسباِب المكروهِة. وَمن كاَن  ومنَعُه ذلَك ِمن طلِب الدُّ
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نيا حقيق��ًة، وكاَن ِمن أغنَى النَّاِس  كذل��َك؛ كاَن زاهًدا يف الدُّ
نيا! وإْن َلم يكن لُه شْيٌء ِمن الدُّ

والثَّان��ي: َأن يكوَن العبُد إَذا ُأِصي��َب بمصيَبٍة يف ُدنياُه، ِمن 

ا  ذه��اِب ماٍل، َأو ولٍد، أو غيرِ ذلَك، أرغَب يف ثواِب ذَلك ممَّ
نيا َأن يبَقى لُه؛ وهَذا أيًضا ينش��ُأ ِمن كماِل  ذه��َب ِمنُه ِم��ن الدُّ

الَيقيِن.

وقْد ُرِوَي عن ابِن ُعَمَر: أنَّ النَّبيَّ  كاَن يقوُل 
ْهمَّ اْقِسْم لَنا ِمن خشيَِتك َما َتُحوُل بِه بيَنَنا وبيَن  يف ُدَعائَِه: »اللَّ
َتَك، وِمن اليقيِن َما  ُغَنا ب��ِه جنَّ معاصي��َك، وِمن طاعتَِك َما تبلِّ

نيا«)1(. ُن بِه عليَنا مصائَِب الدُّ تهوِّ

غَبِة فِيها؛ قاَل  ِة الرَّ نيا، وقلَّ هِد يف الدُّ وُه��َو ِمن عالماِت الزُّ
نيا؛ هاَنْت عليِه الُمصيباُت«. عليُّ : »َمن َزِهَد يف الدُّ

نَه  وحسَّ غريٌب«،  َحَسٌن  حديٌث  »هَذا  وقاَل:   ،)3502( التِّرمذيُّ  أخرَجُه    )1(
يُخ األلباينُّ يف »صحيح الجامِع« )1268(. الشَّ
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. وهَذا  ه يف الحقِّ الثَّالث: َأن يستوَي ِعنَد العبِد حاُمده وذامُّ

غبِة فِيها؛  ِة الرَّ ني��ا، واحتقاِرَها، وقلَّ هِد يف الدُّ ِمن عالماِت الزُّ
، وَمن  مَّ نيا ِعن��َده؛ أحبَّ المدَح وَكرَِه الذَّ ف��إنَّ َمن َعُظَمِت الدُّ
؛ دلَّ عَلى ُس��ُقوِط منزلِة  ه يف الحقِّ اس��تَوى ِعنَده حامُده وذامُّ
، وَما فيِه َرَضى  المخلوقيَن ِمن قلبِِه، وامتالئِِه ِمن محبَِّة الحقِّ

مواَلُه.

ْهِد يف  ��َلِف عباراٌت ُأَخُر يف تفس��يرِ الزُّ وقْد ُرِوَي َعن السَّ
َم. نيا؛ ُكلُّها ترجُع إَلى َما تقدَّ الدُّ

نيا؛ يحبََّك اهلُل«: وْلنَرجْع إَلى َشْرِح حديِث: »ازَهْد يف الدُّ

نيا.  اهديَن يف الدُّ فهَذا الحديُث يدلُّ عَلى أنَّ اهللَ يحبُّ الزَّ
ْمنا  َلِف: »قاَل الَحواريُّوَن لعيَسى : َعلِّ قاَل بعُض السَّ
نيا؛  عم��اًل واح��ًدا يحبُّنَ��ا اهللُ  عليه؛ ق��اَل: أبِغُض��وا الدُّ

.» ُيحبَُّكم اهلل
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نيا، ويؤثُِرَها عَلى اآلخَرِة؛  وقْد َذمَّ اهللُ تعاَلى َمن يحبُّ الدُّ
پ(  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  ق��اَل:  كَم��ا 
]القيامة: 20-21[، وقاَل: )ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ( 
ڭ(  ڭ  ڭ  ۓ  )ۓ  وق��اَل:   ،]20 ]الفج��ر: 
]العادي��ات: 8[، والم��راُد: حبُّ الم��اِل؛ ف��إَذا َذمَّ َمن أحبَّ 

نيا؛ دلَّ عَلى مدِح َمن ال يحبُّها بل يرفُضَها ويتُرُكها. الدُّ

ْتُه؛ خرَج ُحبُّ اآلخَرِة  نيا وَسرَّ قاَل الحسُن: »َمن أحبَّ الدُّ
ِمن قلبِِه«.

َتِي  نيا واآلخَرُة يف القلِب ككِفَّ وقاَل عوُن بُن َعْبِد اهللِ: »الدُّ
الميزاِن؛ بقدِر َما َتْرَجُح إِحَداهما؛ تِخفُّ األُخَرى«!

نيا واآلخ��رُة كَرُجٍل لُه امرأتاِن: إْن  وقاَل وهٌب: »إنَّما الدُّ
َأرَضى إحَداُهما؛ أسَخَط األُخَرى«!

نيا؛ ليَس ْهَو  ��نَِّة للدُّ مَّ الوارَد يف الكتاِب والسُّ واعلْم؛ أنَّ ال��ذَّ
ي��ُل والنَّهاُر المتعاقباِن إَلى يوِم  َراِجًع��ا إَلى زمانِها؛ الَِّذي ُهَو اللَّ
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َر َأو أراَد ُشُكوًرا. كَّ القياَمِة؛ فإنَّ اهللَ جعَلُهما ِخْلفًة لَمن َأراَد َأن يذَّ

ني��ا؛ الَِّذي ُهَو األرُض؛  مُّ راجًعا إَلى مكاِن الدُّ وليَس ال��ذَّ
الَّتِي جعَلَها اهللُ لبنِي آدَم ِمهاًدا وَس��َكنًا، واَل إَلى َما أودَعُه اهللُ 
فِيَها ِمن الجباِل والبحاِر واألنهاِر والمعادِن، واَل إَلى َما َأنبَتُه 
ْرِع، واَل إَلى َما بثَّ فِيَها ِمن الحيواناِت  ��َجرِ والزَّ فِيَها ِمن الشَّ
وغيرِ ذلَك؛ فإَن ذلَك كلَّه ِمن نَِعِم اهللِ على عباِدِه؛ بَما َلهم فيِه 
ِمن المنافِع، وَلهم بِه ِمن االعتباِر واالستدالِل عَلى وحدانيَِّة 

صانِِعِه، وُقدَرتِِه، وعظمتِِه.

نيا؛  مُّ راج��ٌع إَلى أفعاِل بنِ��ي آدَم؛ الواقعِة يف الدُّ وإنَّم��ا الذَّ
ألنَّ غالَبها واقٌع عَلى غيرِ الَوْجِه الَِّذي ُتحَمُد عاقبُته؛ بْل يقُع 

عَل��ى َما تضرُّ عاقبُتُه، َأو ال تنَفُع؛ كَما قاَل : )ٹ 
ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ 
ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 
ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ 
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ڑ ک ک ک ک گ( ]الحديد: 20[.

نيا ش��عاُر أنبي��اِء اهللِ، وأوليائِِه،  هُد يف الدُّ وبكلِّ حاٍل؛ فالزُّ
وأحبَّائِِه.

هُد فيَما يف َأْي��ِدي النَّاِس؛ وأنَّه ُموِجٌب  الوصيَّ��ُة الثَّانيُة: الزُّ
لمحبَِّة النَّاِس: 

قاَل الَحَس��ُن: »اَل ت��زاُل كريًم��ا عَلى النَّ��اس َأو: اَل يزاُل 
النَّاُس يكرموَنَك، َما َلم َتعاَط ما يف َأيِديِهم؛ فإَذا فعلَت ذلَك؛ 

وا بَك، وكرُهوا حديَثَك، وأبغضوَك«! استخفُّ

وَقد تكاثرِت األحادي��ُث َعن النَّبيِّ  باألمرِ 
باالستعفاِف َعن مسألِة النَّاِس، واالستغناِء َعنْهم؛ فَمن سأَل 
النَّ��اَس َما بأيديِهم؛ كره��وُه وأبغض��وُه؛ ألنَّ الماَل محبوٌب 
لنُُفوِس بنِي آدَم، فَمن طلَب ِمنُهم َما يحبُّوَنُه؛ كرهوُه لذلَك. 
��ا َمن َزِه��َد فِيم��ا يف َأْيِدي النَّ��اِس، وعفَّ َعنْه��م؛ فإنَّهم  وأمَّ
يحبُّونه، وُيكرموَنُه لذلَك، ويسوُد به عليِهم؛ كَما قاَل أعرابيٌّ 
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ألهِل الَبْصَرِة: َمن س��يُِّد أه��ِل هِذِه القريِة؟ قاُلوا: الحس��ُن؛ 
قاَل: بَِم س��اَدُهم؟ قاُلوا: »احتاَج النَّاُس إَلى ِعْلِمِه، واستغنَى 

ُهَو َعن ُدنياُهم«!

نيا وَأْهِلها-: َلِف –يف َوْصِف الدُّ وَما أحسَن قوَل َبْعِض السَّ
إالَّ جيف��ٌة مس��تحيلٌة ِه��َي  وَم��ا 

ُه��نَّ اجتذاُبه��ا عليَه��ا كالٌب َهمُّ
فإْن تجَتنِْبها ُكنَْت ِس��ْلًما ألَْهِلَها

وإْن تجتِذْبه��ا نازعْت��َك كالُبه��ا

***


